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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 28.04.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi miratimin e 

kërkesave buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2023–2025 (PBA 23-25), për 

sistemin gjyqësor, faza e parë”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:08 

dhe mbaroi në orën 15:22. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Për shkaqe të arsyeshme, nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Ridvan Hado. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike, Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor Departamenti të Programimit dhe Administrimit të 

Buxhetit. 

3. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS:  

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi miratimin e kërkesave buxhetore për Programin 

Buxhetor Afatmesëm 2023–2025 (PBA 23-25), për sistemin gjyqësor, faza e parë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

  

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 28 prill 

2022.  

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës janë dy çështje. 

 Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Mbi miratimin e 

kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesëm 2023–2025 (PBA 23-25), faza e 

parë, për sistemin gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve për caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ato ku 

ushtrojnë funksionin. 
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 Të pranishëm janë të gjithë anëtarët, përveç zotit Hado i cili për shkaqe të 

arsyeshme e ka të pamundur të jetë prezent në këtë mbledhje. 

 Pa humbur kohë kalojmë tek çështja e parë, për të cilën unë do doja që të ftoja 

Drejtorin e Departamentit të Programit dhe Administrimit të Buxhetit që të vijojë me 

relatimin e miratimit të kërkesave buxhetore, në fazën e parë, kërkesa të cilat kanë ardhur 

nga sistemi gjyqësor.  

 

Xhevdet Haxhiu: Faleminderit Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë, 

 Në lidhje me kërkesat buxhetore për sistemin gjyqësor, për vitet buxhetore 2023-

2025, struktura përgjegjëse për buxhetin në Këshillin e Lartë Gjyqësor ka përgatitur 

dokumentin e projektbuxhetit afatmesëm 2023–2025 për sistemin gjyqësor e cila 

përcakton kërkesat për fonde buxhetore për sistemin gjyqësor (KLGJ-në, QTI-së dhe 

Gjykatave), për fazën e parë (atë strategjike) duke u mbështetur në vizionin, misionin, 

qëllimin, synimet dhe objektivat strategjike të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 Në funksion të përgatitjes së kërkesave buxhetore përcaktohet edhe misioni i 

njësisë publike, i cili është i lidhur ngushtësisht me vizionin e saj. Këshilli i Lartë 

Gjyqësor në Planin Strategjik, ka të përcaktuar qartë: vizionin, misionin, vlerat, synimet 

dhe objektivat.  

Deklarata e misionit të sistemit gjyqësor, në funksion të përgatitjes së kërkesave 

buxhetore, PBA 2023–2025, do të jetë: 

Misioni i Këshillit të Lartë Gjyqësor është të ndërtojë, udhëheqë dhe qeverisë një 

gjyqësor me performancë të lartë, që kërkon ekselencë dhe meriton besimin e publikut. 

Vizioni i KLGJ-së në funksion të kërkesave buxhetore do të jetë: 

Drejtësia në Shqipëri, do të arrihet, kur të gjithë qytetarët do të kenë besim, se do 

të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe të barabartë përballë ligjit, nga një sistem gjyqësor i 

pavarur, etik dhe efikas. 

Ndërsa në lidhje me misionin e KLGJ-së:  

Misioni është të ndërtojë, udhëheqë dhe qeverisë, një gjyqësor me performancë të 

lartë, që synon ekselencën dhe meriton besimin e publikut. 

Politika e programit është: 
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Qeverisje, kontroll, monitorim dhe vlerësim i veprimtarisë së sistemit gjyqësor, 

nëpërmjet vendimmarrjes cilësore dhe zbatimit të praktikave më të mira në menaxhimin e 

burimeve njerëzore dhe financiare, në të gjitha nivelet e gjyqësorit, duke u përqendruar 

në standardet më të mira, për të arritur një sistem gjyqësor ekselent. 

Qëllimi i Politikës së programit është që të punojmë për të ndërtuar një sistem 

gjyqësor profesional, efikas, llogaridhënës dhe novator, duke zbatuar praktikat më të mira 

ndërkombëtare, mbështetje dhe instrumente që përmirësojnë ofrimin e shërbimeve 

gjyqësore, efikasitetin e administrimit të gjykatave, menaxhimin e burimeve njerëzore 

dhe që sjellin përfitime të prekshme për qytetarët. 

Në vijim po parashtrojmë kërkesat buxhetore për sistemin gjyqësor, në mënyrë të 

detajuar sipas programeve buxhetore dhe artikujve kryesorë të shpenzimeve. Ajo që ne 

do të kërkojmë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është trajtimi me vëmendje të 

veçantë i kërkesave buxhetore të parashtruara nga ana jonë, pasi janë pjesë e objektivave 

të përgjithshme të KLGJ-së për zhvillimin e sistemit gjyqësor dhe pjesë e objektivave 

madhore të zhvillimeve në vend.  

Më poshtë po jap parashtrimet e detajuara në lidhje me kërkesat buxhetore, 

tavanët përgatitor të miratuara nga Këshilli i Ministrave, sipas programeve dhe artikujve 

kryesorë të shpenzimeve. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor nëpërmjet strukturës përgjegjëse për administrimin e 

buxhetit, në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për burimet njerëzore dhe strukturën 

përgjegjëse për administrimin e gjykatave dhe të teknologjisë së informacionit, ka 

përgatitur dokumentin përfundimtar të kërkesave buxhetore (PBA) për periudhën 2023–

2025 për sistemin gjyqësor, faza e parë, duke u mbështetur në ligjin nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, VKM nr. 130, datë 02.03.2022 “Për miratimin e tavaneve përgatitore të 

shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2023–2025”, Udhëzimin nr. 7, datë 

28.02.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, 

Udhëzimin nr. 9, datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2023 

– 2025” të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
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Kërkesat buxhetore, për fazën e parë strategjike, janë përgatitur duke pasur 

parasysh si tavanet përgatitore të miratuara, ashtu edhe historikun e realizimit të 

shpenzimeve sipas programeve, artikujve dhe nënartikujve, gjatë vitit buxhetor 2021 dhe 

në buxhetin e miratuar për vitin në vazhdim 2022. 

Struktura e Programeve Buxhetore, në sistemin gjyqësor është e përbërë nga tre 

programe buxhetore: 

Programi 01110 – “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen 

kërkesat buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

Programi 01140 – “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, ku përfshihen 

kërkesat buxhetore për funksionimin e Qendrës së Teknologjisë së Informacionit (QTI); 

Programi 03310 – “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen kërkesat buxhetore, për 

funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.  

Kërkesa buxhetore e sistemit gjyqësor, për vitin 2023, për të tre programet 

buxhetore, është parashikuar në total në vlerën 5,177,600 mijë lekë. 

Kërkesat buxhetore krahasuar me tavanet përgatitore të miratuara, paraqiten sipas 

pasqyrës së mëposhtme, ku kërkesat buxhetore për të gjithë sistemin gjyqësor (KLGJ + 

Gjykatat + QTI), viti 2023, janë programuar në vlerën 5,177,600 mijë lekë, ndërsa 

tavanët përgatitore janë të miratuara në vlerën prej 3,622,700 mijë lekë, pra kërkesat 

buxhetore për vitin ushtrimor 2023, janë në masën 43% më të larta se tavani i miratuar 

ose në vlerë absolute është 1,500,000 (e disa) mijë lekë, më shumë se tavani i miratuar. 

Kërkesat buxhetore për programin “Planifikim, Menaxhim, Administrim”, janë 

programuar në vlerën prej 315,200 mijë lekë ose në masën 6 %, të totalit të kërkesave për 

sistemin gjyqësor.  

Kërkesat buxhetore për programin “Buxheti gjyqësor”, zënë pjesën më të madhe 

që është në vlerën 4,849,400 mijë lekë ose në masën 93.7% të kërkesave për sistemin 

gjyqësor.  

Kërkesat buxhetore për programin “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të 

Drejtësisë”, zënë një peshë specifike të vogël 13,000 mijë lekë ose në masën 0,3% e 

kërkesave buxhetore të sistemit gjyqësor. QTI mbështetet në të shumtën e veprimtarisë së 

vet nga buxheti i KLGJ-së. 
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Kalojmë në detajimin e programit buxhetor 01110 – “Planifikim, Menaxhim dhe 

Administrim”:  

Në këtë program përfshihen kërkesat buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë 

së Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ky Program synon garantimin e funksionimit normal të 

aktivitetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke forcuar pavarësinë, efikasitetin, 

transparencën, me qëllim që gjyqësori të meritojë besimin e publikut. 

Qëllimi i Politikës së Programit është:  

Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së KLGJ-së, përcaktimit 

dhe zbatimit të standardeve më të mira për një shërbim gjyqësor ekselent, si dhe 

zhvillimin e kapaciteteve të brendshme të saj. 

Objektivi i programit është: 

Angazhimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, në vendosjen e standardeve të larta të 

kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të saj, me qëllim përmirësimin e performancës 

së gjyqësorit në të tre nivelet. 

Treguesit e performancës, në nivel objektivi janë përcaktuar:  

Numri i akteve nënligjore të hartuara dhe të miratuara nga KLGJ-ja, sipas 

funksioneve të përcaktuara në ligj; 

Numri i vlerësimeve etiko-profesional, të magjistratëve. 

Produktet e programit kanë të bëjnë me grupshpenzimet. Kështu, produktet janë të 

lidhura me treguesit e performancës në nivel objektivi. 

Në shpenzimet korrente kemi si produkt: Vendime të miratuara nga KLGJ; 

Në shpenzimet kapitale si produkt janë: Blerje pajisje; Programe software; 

Rikonstruksion ndërtimi e të ngjashme.  

Kërkesat buxhetore të PBA 2023–2025, Programi 01110 janë programuar në 

vlerën 315,200 mijë lekë, pra janë programuar në vlerën 5,000 mijë lekë, më shumë se 

tavanet buxhetore të miratuara. 

Pasqyra e tavaneve të miratuara janë sipas pasqyrës së mëposhtme. Siç shihet nga 

pasqyra, kërkesat buxhetore janë programuar në vlerën prej 315,200 mijë lekë 

(shpenzime korrente në 295,200 mijë lekë dhe shpenzime kapitale në vlerën 20,000 mijë 

lekë), pra, shpenzimet korrente janë programuar nga ana jonë në të njëjtin nivel me 
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tavanin e miratuar nga Këshilli i Ministrave, ndërsa shpenzimet kapitale janë në vlerën 

5,000 mijë lekë mbi tavanin e miratuar. 

Në shpenzime korrente janë programuar në vlerën prej 295,200 mijë lekë 

(shpenzime personeli në 222,000 mijë lekë dhe shpenzime operative në vlerën 71,700 

lekë e shpenzime për transferta për buxhetet familjare dhe individët, në vlerën 1,500 mijë 

lekë). 

Në shpenzime personeli, kërkesat janë programuar në vlerën 222,000 mijë lekë, të 

cilat janë në të njëjtin nivel me tavanin e miratuar. 

Në artikullin 600 “Shpenzime për paga”, kërkesat janë programuar në vlerën 

196,000 mijë lekë. 

Programimi i kërkesave buxhetore për shpenzime të pagave është bërë duke u 

mbështetur në të gjithë legjislacionin për pagat në Republikën e Shqipërisë: në ligjin nr. 

96 /2016, për Statusin, në VKM nr. 187, në VKM nr. 717 (këtu citoj që para tre ditësh që 

VKM nr. 717 ka ndryshuar, ne jemi brenda limiteve sepse ndryshimet ishin shumë të 

pakta).  

Për programimin e kërkesave buxhetore për shpenzime të pagave, për vitin 2023, 

jemi mbështetur në buxhetin e miratuar për këtë artikull, për vitin 2022 dhe numrin e 

miratuar të punonjësve prej 128 vetë, për KLGJ, si dhe pozicionet e punës sipas 

strukturës organizative të institucionit. Për vitin 2023 është parashikuar vetëm një shtesë 

në numrin e punonjësve që është bërë nga Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të 

Buxhetit për 1 pozicion specialist finance në Sektorin e Financës, ku efekti financiar 

vjetor prej 960 mijë lekë, të cilat përballohen brenda fondit (në rast të pranimit të shtesës) 

të kërkuar në vlerën 196,000 mijë lekë. Nuk kemi shtesa në këtë kërkesë. 

Kemi konsistuar në kërkesën për specialistin e financës për arsye të disa 

specifikave, më tepër për mbajtjen e sistemit të informacionit elektronik të Ministrisë së 

Financës (sistemi AFMIS ose SWIFT që është në lidhje me sistemin e thesarit).  

Në artikullin 601 “Shpenzime për Sigurime Shoqërore e Shëndetësore” kërkesat janë 

programuar në vlerën 26,000 mijë lekë, duke u përllogaritur sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe këtu jemi brenda tavanit.  

Në shpenzime operative, artikulli 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” kërkesat janë 

programuar në total 71,700 mijë lekë.  
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Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh, për vitin 2023, janë hartuar duke 

pasur për referencë buxhetin e miratuar për këtë artikull, për vitin 2022, por edhe duke u 

mbështetur në nevojat e kërkesat e identifikuara në mënyrë analitike për çdo strukturë në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh, në mënyrë analitike paraqiten, si 

më poshtë: 

Nënartikulli 602.0 “Materiale zyre dhe të përgjithshme” – kryesisht do të 

përdoren për blerje kancelarie, materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim, 

si dhe furnizime e materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme, me qëllim sigurimin e 

funksionimit normal të aktivitetit të Këshillit. 

Nënartikulli 602.1 “Materiale dhe shërbime speciale” - parashikohen të përdoren 

për libra e publikime profesionale, fletore zyrtare e të tjera botime të QBZ. 

Nënartikulli 602.2 “Shërbime nga të tretë” janë programuar në vlerë 26,660 mijë 

lekë – parashikohen të përdoren për kryerjen e pagesave ndaj të tretëve, në lidhje me 

shërbimin e kryer prej tyre, për furnizimin me energji elektrike, ujë, shërbime të 

telefonisë, shërbime postare e shërbimi korrier (abonime shtypi ditor e periodik), 

shërbime bankare, shërbime të sigurimit dhe ruajtjes së ndërtesës së institucionit, 

shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit, shërbime të printimit dhe publikimit, si dhe 

shërbime të tjera, me qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të KLGJ-së. 

Në këtë grup shpenzimesh, furnizimi me energji elektrike zë 8,500 mijë lekë, shërbime të 

pastrimit, gjelbërimit dhe dezinfektimit për 7,750 mijë lekë, shërbime të sigurimit dhe 

ruajtjes së ndërtesës së institucionit për 4,650 mijë lekë dhe shërbime të printimit dhe 

publikimit për 3,000 mijë lekë. 

Nënartikulli 602.3 “Shërbime transporti” në vlerë 10,560 mijë lekë – janë 

parashikuar të përdoren për blerje karburant dhe vaj për automjetet, blerje pjesë këmbimi, 

goma dhe bateri, kryerjen e siguracionit të automjeteve, si dhe shpenzime të tjera 

transporti (kontroll teknik vjetor, taksë vjetore për automjete, larje automjetesh, blerje 

aksesorë të ndryshëm për automjete, etj.). Në këtë grup shpenzimesh, pjesën më të madhe 

të kërkesave buxhetore e zënë: blerje karburant dhe vaj për automjetet për 7,200 mijë 

lekë dhe siguracioni i automjeteve për 1,200 mijë lekë. 
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Nënartikulli 602.4 “Shpenzime udhëtimi” janë programuar në vlerë 7,000 mijë 

lekë. Këto shpenzime janë parashikuar të përdoren për udhëtime brenda vendit në 

shumën 2,500 në mijë lekë dhe udhëtime jashtë shtetit në shumën 4,500 mijë lekë. 

Shpenzimet për udhëtime brenda vendit, do të mbulojnë kryesisht shpenzimet për dieta e 

fjetje/hoteleri për shërbimet e Drejtorisë së Auditimit të brendshëm, si dhe udhëtimet e 

tjera për arsye pune të stafit të administratës apo të anëtarëve të KLGJ-së apo edhe të 

njësisë së shërbimit të vlerësimit etik dhe profesional të magjistratëve/gjyqtarë. 

Nënartikulli 602.5 “Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme” - janë parashikuar 

të përdoren për mirëmbajtje ndërtese, mirëmbajtje rrjete hidraulike e rrjete elektrike, 

mirëmbajtje aparate e pajisje teknike (Dhoma e serverit, Regjistrimi audio i sallës së 

mbledhjeve, etj.), mirëmbajtje mjete transporti dhe mirëmbajtje pajisje zyre (Portali i 

KLGJ-së), me qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të KLGJ-së.  

Nënartikulli 602.7 “Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale” janë 

programuar duke u bazuar në nevojat dhe kërkesat e identifikuara për këto shpenzime dhe 

parashikohen të përdoren për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 

Nënartikulli 602.9 “Shpenzime të tjera operative” – janë parashikuar të përdoren 

kryesisht për kryerjen e pritje-përcjelljeve, për siguracion ndërtese, për pjesëmarrje në 

konferenca, në aktivitete të tjera që mund të krijohen pranë institucionit tonë, për pagesën 

e tatimeve dhe taksave, si dhe për shpenzime të tjera materiale e shërbime operative, me 

qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të institucionit tonë. 

Në grupin e shpenzimeve të tjera korrente, futet edhe artikulli 606 “Transferta për 

buxhetet familjare dhe individë”, kërkesat janë programuar në vlerën 1,500 mijë lekë.  

Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh, janë hartuar duke pasur për 

referencë buxhetin e miratuar për këtë artikull, për vitin 2022, dhe duke u mbështetur në 

nevojat e kërkesat e identifikuara për këtë zë shpenzimesh. 

Këtu përfshihen të përballohen shpenzimet sipas Ligjit Nr. 96/2016, neni 17 

“Kredi për shtëpi për magjistratët”, bazuar edhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 

22/2020 “Për miratimin e procedurës së detajuar të kritereve dhe kushteve që magjistrati 

duhet të përmbushë për përfitimin e kredisë për qëllime banimi, interesat e të cilës 

financohen nga shteti”. 
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Brenda këtij grup shpenzimi (nënartikulli), janë programuar të përballohen edhe 

shpenzimet për rimbursimin e pagesës së limitit të përcaktuar të shërbimeve të telefonisë 

celulare, për përfituesit sipas VKM nr. 673, datë 02.09.2020 “Për pajisjen me numër 

telefoni celular të funksionarëve publikë”, i ndryshuar. 

Këto ishin kërkesat për shpenzimet korrente për vitin 2023 në Programin 01110 

“Programi i KLGJ-së”. Ndërsa shpenzimet buxhetore për shpenzime korrente, për vitin 

2024 janë programuar nga ana jonë përafërsisht në vlerën prej 310,000 mijë lekë dhe për 

vitin 2025 janë programuar në vlerën 310,000 mijë lekë.  

Në grupin e shpenzimeve kapitale, kërkesat buxhetore (investime), artikulli 230 + 231 

“Investime/Aktive afatgjata jo materiale dhe materiale” janë programuar në vlerën 20,000 

mijë lekë. 

Kërkesat janë në masën 5,000 mijë lekë më shumë sesa tavani buxhetor i 

miratuar. Këto fonde janë parashikuar për studime e projektime, rikonstruksion ndërtimi 

dhe blerje pajisje për plotësimin e nevojave për ushtrimin e aktivitetit të KLGJ-së. 

Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh, në mënyrë analitike paraqiten, si 

më poshtë (trajtuar sipas kodeve të projekteve): Në rastin konkret, për këtë kod projekti 

“Studime dhe Projektime”, nuk e kemi numrin e kodit të projektit i cili do të miratohet 

më pas nga Ministria e Financave dhe kemi programuar vlerën 600 mijë lekë. Kjo është 

programuar për nevojat e kërkesave e identifikuara për studime e projektime për 

realizimin e projektit “Rikonstruksion i Sallës së Mbledhjeve të KLGJ-së”. 

Kodi i Projektit – “Rikonstruksion” kërkesat janë programuar në vlerën 19,400 

mijë lekë. Këto kanë të bëjnë duke u bazuar në nevojat dhe kërkesat e identifikuara për 

rikonstruksion të ambienteve të godinës së KLGJ dhe përshtatje e ndërtim të një zyre për 

Sektorin e Protokoll-Arkivit, në vlerën 500 mijë lekë, si dhe rikonstruksion i Sallës së 

Mbledhjeve, në vlerën 4,500 mijë lekë. Siç dihet, Sektori i Protokoll Arkivit e ushtron 

funksionin e saj në një zyrë tejet të vogël dhe është menduar që të bëhet një investim në 

hyrje të zyrës, për ta përshtatur dhe për të pasur kushte më normale pune ky sektor, që 

dihet që ka një aktivitet shumë të madh. 

Kodi i Projektit – Blerje pajisje – jemi bazuar në kërkesat e identifikuara dhe të 

programuara nga Sektori IT, për blerje pajisje për sistemin e qendërzuar në KLGJ, për 

video konferenca në gjykata. Në kuadër dhe të propozimit të hartës së re gjyqësore, 
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aksesi në drejtësi mund të përmirësohet edhe duke ofruar mjete më të mira të TI-së për 

palët, për të aksesuar në shërbimet e gjykatës në internet, nëpërmjet përdorimit të mjeteve 

të video konferencës. 

Brenda këtij projekti është edhe nënartikulli tjetër “Pajisje të tjera teknike” të cilat 

janë parashikuar për blerje pajisjesh për sallë trajnimesh dhe përkthimi simultan, ku 

përfshihen monitorë interaktivë, mikrofona, kabinë përkthimi, etj. Për të pasur një trupë 

të nëpunësve civilë gjyqësorë të kualifikuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, do të ofrojë 

trajnime dhe mundësi të vazhdueshme zhvillimi për punonjësit e administratës gjyqësore. 

Për të garantuar cilësinë standarde më të larta, është e nevojshme që të kryhen investime 

në pajisje, që do të ndihmonin trajnuesit në aktivitetet e tyre. 

Në këtë kod projekti futen edhe shpenzimet në nënartikullin “Pajisje 

kompjuterike” – janë identifikuar nevojat nga Sektori IT-së, për blerje pajisje 

kompjuterike, si dhe SAN SËITCH, i cili do lidhë serverat me storage, Kompjuter 

Desktop 1, etj. Gjithashtu, parashikohet për blerje aksesorë Sëitch Layer 2, i cili 

kombinon funksionalitetin e një switch-i dhe një ruteri, që do të shërbejnë si ndërlidhës 

për pajisjet që janë në të njëjtin rrjet ose LAN virtual, me një shpejtësi shumë të lartë dhe 

ka inteligjencë të integruar.  

Nënartikulli 231.8700 “Pajisje të tjera zyre”, janë programuar në vlerë 843 mijë 

lekë. Janë programuar duke u bazuar në nevojat e kërkesat e identifikuara nga Sektori i 

Shërbimeve Administrative, për blerje pajisje të ndryshme zyre. 

Kërkesat buxhetore për shpenzime kapitale (investime), për vitin 2024 janë programuar 

në vlerën prej 15,000 mijë lekë dhe për vitin 2025 janë programuar në vlerën prej 15,000 

mijë lekë. 

Për këtë kemi të skanuar edhe dokumentacionin 1.1 dhe 1.2. Kaq për programin e 

parë. 

Programi i dytë “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë” – Programi 

buxhetor 01140. Në këtë program përfshihen kërkesat buxhetore, për funksionimin e 

veprimtarisë së Qendrës së Teknologjisë së Informacionit (QTI). 

Struktura përgjegjëse për programimin dhe administrimin e buxhetit, në 

bashkëpunim me drejtorin ekzekutiv të QTI-së, kanë përgatitur dokumentin e kërkesave 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.04.2022 (Pika 1) 

12 

buxhetore PBA 2023–2025, për QTI-në, program i cili është miratuar dhe është shqyrtuar 

dhe miratuar edhe në bordin drejtues të QTI-së. 

Edhe këtu, si në programin e mësipërm është përcaktuar deklarata e misionit në 

funksion të kërkesave buxhetore. 

Deklarata e misionit – Misioni i QTI-së është: Caktimi i standardeve dhe i 

politikave, në përputhje me rregullat për politikat e përgjithshme shtetërore për sistemin e 

teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë, për një funksionim efektiv të 

sistemeve të teknologjisë së përpunimit të informacionit dhe të të dhënave (pajisje dhe 

programe), duke siguruar përmbushjen e nevojave të institucioneve të sistemit të 

drejtësisë. 

Përshkrimi i programit: Ky Program synon garantimin e funksionimit normal të 

veprimtarisë së QTI-së, bazuar në parimet e mëposhtme: 

-garantimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe ndarja e pushteteve, 

garantimi i sigurisë dhe integritetit të të dhënave në sistemet e teknologjisë së 

informacionit, 

- mbrojtja e të dhënave personale, 

- ruajtja e sekretit dhe ndalimi i publikimit të akteve hetimore, 

- garantimi i ndërveprimit dhe shkëmbimit të të dhënave ndërmjet sistemeve të 

IT-së,  

- garantimi i prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave ndërmjet institucioneve të 

sistemit të drejtësisë, përfshirë edhe Ministrinë e Drejtësisë, 

- garantimi i zbatimit të standardeve të Bashkimit Evropian, për teknologjinë e 

informacionit. 

Qëllimi i Politikës së Programit (DPL) për këtë program buxhetor është 

përcaktimi i prioriteteve, politikave dhe standardeve, për institucionet e sistemit të 

drejtësisë lidhur me hapat dhe masat që duhet të merren për teknologjinë e informacionit 

në sistemin e drejtësisë, me qëllim sigurimin dhe ndërveprimin e sistemeve të 

teknologjisë së informacionit. 

Në kuadër të këtij programi është përcaktuar edhe objektivi i cili është: 

Angazhimi i Qendrës së Teknologjisë së Informacionit, për garantimin e arritjes së 

standardeve të BE-së për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. 
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Në funksion të këtij objektivi kemi edhe treguesin e performancës i cili është 

miratimi i rregullave dhe udhëzimeve për garantimin e administrimit, funksionimit, 

sigurisë dhe integritetit të të dhënave në sistemet e teknologjisë së informacionit të 

institucioneve të sistemit të drejtësisë. 

Në funksion të këtij objektivi kemi edhe produktin i cili është bazuar vetëm në 

shpenzime korrente të cilat janë: Aktet e miratuara, (vendime, udhëzime, rregullore, 

standarde etj, në funksion të objektivit të mësipërm). Akte të miratuara nga bordi i QTI-

së. 

Më te detajuar shpenzimet për këtë program i keni në pasqyrën e mëposhtme, 

duke i krahasuar edhe me tavanët. Siç shihet, kërkesat buxhetore, për 2023-shin, për këtë 

program, janë programuar në vlerën prej 13,000 mijë lekë, të cilat janë të gjitha 

shpenzime korrente. (shpenzime personeli në vlerën 11,900 mijë lekë dhe shpenzime 

operative e shpenzime për transferta për buxhetet familjare dhe individët, në vlerën 1,100 

mijë lekë, në shpenzime kapitale (investime) janë në 0 lekë). Siç e trajtova edhe më sipër, 

këto e ushtrojnë funksionin pranë KLGJ-së dhe pranë godinës ku ushtron aktivitetin 

KLGJ-ja dhe mbështetet nga ana e KLGJ-së si me instrastrukturë të teknologjisë së 

informacionit. 

Kërkesat në shpenzime korrente janë programuar në 13,000 mijë lekë dhe janë në 

vlerën 4,500 lekë më shumë sesa tavanët. Pjesën më të madhe e zënë shpenzimet e 

personelit dhe të sigurimeve shoqërore. Programimi i tyre është bërë mbështetur në VKM 

nr. 972 dhe në VKM nr. 187 ku është përcaktuar me lidhje të veçantë pozicioni dhe niveli 

i pagave për punonjësit e institucionit të Teknologjisë së Informacionit e cila është e 

përbërë nga 6 veta (drejtori ekzekutiv dhe pesë specialistë, kjo sipas organigramës së bërë 

nga bordi).  

Shpenzime për “Sigurime Shoqërore e Shëndetësore” janë programuar në vlerën 

1,600 mijë lekë, të cilat janë përllogaritur sipas legjislacionit në fuqi.  

Në shpenzime operative, artikulli 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” kërkesat buxhetore 

janë programuar në vlerën 1,076 mijë lekë.  

Këto shpenzime do të përdoren në “Materiale zyre e të përgjithshme”, të cilat 

parashikohen të përdoren për blerje kancelarie dhe furnizime e materiale të tjera zyre dhe 

të përgjithshme. 
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Shpenzime në “Shërbime nga të tretë”, kryesisht për kryerjen e pagesave ndaj të 

tretëve, shërbime bankare, shërbime të printimit dhe publikimit, si dhe shërbime të tjera.  

Shpenzime në “Shpenzime të tjera operative”, për honorare, pjesëmarrje në konferenca, si 

dhe për shpenzime të tjera materiale e shërbime operative.  

Në shpenzime të tjera korrente, artikullin 606 “Shpenzime për transferta në 

buxhetet familjare e individi”, janë programuar në vlerën 24 mijë lekë, të cilat janë 

parashikuar të përdoren për pagesa të shpenzimeve të telefonisë celulare. 

Ndërsa, kërkesat buxhetore për shpenzime korrente, për vitin buxhetor 2024 i 

kemi përllogaritur me një rritje të vogël prej 14,000 mijë lekësh dhe për vitin buxhetor 

2025, 15,000 mijë lekë. 

Në shpenzime kapitale, siç e trajtova edhe më sipër, në të tre vitet janë në 0 lekë, 

pasi nga buxheti i KLGJ-së (edhe në vitin e kaluar) janë shpenzuar fonde në investime 

duke blerë pajisje kompjuterike për qendrën, të cilat janë gjendje në magazinën e KLGJ-

së. Si dhe sipas VKM nr. 972, ku është përcaktuar qartë që qendra ngrihet dhe funksionon 

pranë Këshillit të Lartë të Gjyqësor që siguron ambientet e përshtatshme të punës për të. 

Funksionet mbështetëse horizontale, administrative, financiare e logjistike kryhen për 

qendrën nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Kaq edhe për programin e dytë si pjesë përbërëse e të gjithë programit buxhetor të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Kalojmë tek programi që zë edhe pjesën më të madhe në kërkesat buxhetore të 

sistemit gjyqësor që është Programi 0331 “Buxheti Gjyqësor” ose në gjuhën e përditshme 

që përdoret nga ana jonë “Buxheti i Gjykatave”. 

Në këtë program përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë 

së gjykatave të të tre niveleve. 

Përshkrimi i Politikës së Programit është që të ofrojë efikasitet të shërbimeve dhe 

funksionim më të mirë të gjykatave, të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimit të 

infrastrukturës, nëpërmjet mbështetjes buxhetore, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat 

dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e BE-së. 

Në funksion të qëllimit kemi edhe deklarata e programit – Mbështetje dhe 

instrumente që përmirësojnë ofrimin e shërbimeve gjyqësore, efikasitetin e administrimit 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.04.2022 (Pika 1) 

15 

të gjykatave, menaxhimin e burimeve njerëzore, të cilat sjellin përfitime të prekshme dhe 

kthimin e besimit për qytetarët. 

Në funksion të qëllimit dhe programit kemi objektivin që është: Përmirësimi i 

ofrimit të shërbimeve, përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të 

teknologjisë që garantojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale. 

Në funksion të objektivit kemi edhe treguesit e performancës. Treguesit e 

performancës janë: 

Përmirësimi ose ngritja e sistemeve të teknologjisë së informacionit, të cilat 

përmbushin standardet në rritjen e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve; 

Vlerësimi dhe përmirësimi i infrastrukturës gjyqësore për të garantuar standardet 

bashkëkohore në përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ofrimin dinjitoz të shërbimit 

për publikun. 

Në funksion të treguesve kemi edhe produktet, që për shpenzime korrente kemi: 

Çështje të gjykuara; ndërsa në shpenzimet kapitale kemi disa produkte që edhe ato vijnë 

në funksion të ...siç e përmenda më sipër: blerje pajisje zyre; blerje pajisje elektronike; 

studime dhe projektime; ndërtim godinë e re/ rikonstruksione; blerje mjetesh motorike; 

programe për software. 

Kërkesat buxhetore për programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, krahasuar me 

tavanet e miratuara, për fazën e parë, paraqiten sipas pasqyrës së mëposhtme (pasqyra në 

relacion). 

Siç shihet nga pasqyra, kërkesat buxhetore për vitin 2023, në këtë program, janë 

programuar në vlerën 4,849,400 mijë lekë (nga të cilat shpenzime korrente në vlerën 

3,665,300 mijë lekë dhe në shpenzime kapitale janë në vlerën prej 1,184,100 mijë lekë), 

duke krahasuar me tavanet e miratuara nga Këshilli i Ministrave në vlerën prej 3,304,000 

mijë lekë, paraqiten në masën 47% më të lartë se tavani i miratuar ose në vlerë absolute 

në vlerën prej 1,545,400 mijë lekë më shumë, nga të cilat shuma prej 596,300 mijë lekë e 

zënë kërkesat buxhetore në shpenzime korrente, përfshirë këtu edhe kërkesën për shtesën 

prej 115 punonjësish shtesë për administratën gjyqësore si dhe kërkesat për 21 punonjës 

me kontratë, si dhe fondi për shpenzime në zërin “transferta për buxhete familjare dhe 

individë”, të cilat do t’i trajtojmë më poshtë. 
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Kërkesa për fonde buxhetore në shpenzime operative është e njëjtë më tavanin e 

miratuar, duke marrë edhe me detajimin që është miratuar në grupin e miratimit 

strategjik, duke marrë si shkas që shpenzimet operative janë të domosdoshme për 

ushtrimin e veprimtarisë normale të gjykatave.  

Në shpenzime kapitale (investime) në këtë program buxhetor është në vlerën 

1,184,100 mijë lekë, ose rreth 5 herë më e lartë se tavani i miratuar.  

Më poshtë po japim në mënyrë analitike dhe ndarë në artikuj e nënartikuj, sipas 

natyrës së shpenzimeve (po i paraqesim si më poshtë): 

Shpenzime Korrente – në të cilën përfshihen shpenzime personeli, shpenzime 

operative dhe shpenzime për transfertat për buxhete familjare dhe individë janë në vlerën 

prej 3,665,300 mijë lekë. Krahasuar me tavanin e miratuar në këtë grup shpenzimesh, 

këto kërkesa janë në masën 19% më shumë ose në vlerë absolute në vlerën 596,300 mijë 

lekë më shumë, se tavani i miratuar 

Kërkesat në shpenzime personeli që përbëhen në “Shpenzime për paga” dhe 

“Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore”. 

Në artikullin 600 “Shpenzime për paga”, janë programuar në vlerën 2,745,900 

mijë lekë. 

Programimi i kërkesave buxhetore për shpenzime të pagave, gjatë kësaj faze, 

është bërë për numrin 1,595 punonjës sipas strukturave organizative si dhe bazuar për 

kërkesën për 115 punonjës shtesë në strukturën organike të paraqitur për administratën 

gjyqësore, si dhe për 21 punonjës me kontratë të përkohshme. Programimi i kërkesave 

buxhetore në “Shpenzime paga” është bërë mbështetur në ligjin nr. 96 “Për statusin”, në 

ligjin nr. 47/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin 

dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, 

ku është përcaktuar shtesa si për administratën ashtu edhe për trupën gjyqësore, në ligjin 

98, në ligjin 115, VKM nr. 187 për nivelin e pagave, si dhe VKM nr. 717, që siç e citova 

më sipër ka një javë që ka ndryshuar dhe që efektet e ndryshimeve nuk na prishin punë në 

këto kërkesa.  

Me ligjin nr. 115/2021, “Për buxhetin e vitit 2022”, Sistemit Gjyqësor, ka 

akorduar në total 1,729 punonjës, nga të cilët 128 punonjës për institucionin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, 6 punonjës për Qendrën e Teknologjisë së Informacionit të Sistemit të 
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Drejtësisë (QTI) dhe 1,595 punonjës për gjykatat, nga të cilët 408 janë magjistratë 

(gjyqtarë) dhe 1187 janë administratë gjyqësore. 

Gjatë kërkesave buxhetore, në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore 

dhe të dhënave të marra në fund të muajit shkurt 2022, numri i organikës në fakt, për 

gjykatat e të gjitha niveleve, rezulton të jetë 1,358 punonjës, nga të cilët 326 magjistratë 

në fakt dhe 1032 administratë gjyqësore. Referuar strukturës organizative dhe organikës 

në fakt, në lidhje administratën gjyqësore aktualisht rezultojnë 155 pozicione vakante, 

nga të cilat 115 janë pozicione nëpunës civilë gjyqësorë dhe 40 punonjës të tjerë 

gjyqësor. Për sa u përket vakancave të magjistratëve (gjyqtarë) rezultojnë, 82 vakanca të 

përhershme dhe 106 vakanca të përkohshme. 

Për vitin buxhetor 2023, gjatë fazës së parë nga 19 gjykata, kanë paraqitur në total 

92 kërkesa për shtimin e pozicioneve në strukturën organizative dhe 23 pozicione 

ekonomist janë planifikuar si shtim në strukturë organizative të gjykatave nga KLGJ-ja 

(në total 115 punonjës shtesë në strukturën organike), të cilat i kemi sipas pasqyrës së 

mëposhtme (pasqyra bashkëlidhur relacionit): 

Këshilltarë ligjorë (4); Ndihmës ligjorë (2); Kryesekretar (1); Sekretare gjyqësore 

(34), Ekonomistë (28); Specialist IT (1); Arkivistë (6); Specialist i marrëdhënieve me 

publikun (1); Magazinier/arkëtar (2); Sanitarë (2); Punonjës sigurie (8); Nëpunës 

gjyqësorë (8); Juristë (4); Inxhinier elektronik (1); Specialist prokurimesh (3); Operatorë 

(10). 

Më poshtë i kemi trajtuar sipas pozicioneve të gjithë kërkesave të ardhura sipas 

gjykatave: Këshilltarë ligjorë; Ndihmës ligjorë; Kryesekretar; Sekretare gjyqësore  - nuk 

po i citoj sepse të gjithë e kanë relacionin përpara -  28 Ekonomistë (duke ditur që vetëm 

disa gjykata kanë dy ekonomistë dhe është kërkesë edhe nga ana e Ministrisë së 

Financave që na është bërë vërejtje vjet në materiale dhe na është dërguar edhe shkresë 

nga Ministria e Financave); Specialistë IT; Arkivistë; Specialist për marrëdhëniet me 

publikun; Magazinier; Sanitarë; Punonjës sigurie; Nëpunës gjyqësor; Juristë; Inxhinier; 

Specialistë prokurimesh; Operatorë. 

Për sa më sipër, efekti financiar i kërkesës për punonjës shtesë prej 115 punonjës, 

sipas pozicioneve të mësipërme, është përllogaritur në vlerën 114,650 mijë lekë, 
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respektivisht të ndarë 98,750 mijë lekë në shpenzime paga (600) dhe 15,900 mijë lekë në 

shpenzime sigurime shoqërore dhe shëndetësore (602).  

Për sa i përket pozicioneve të këshilltarëve ligjorë, ndihmësve ligjorë dhe 

kancelarëve që do të përfundojnë Shkollën e Magjistraturës për vitet 2023, 2024 dhe 

2025, referuar informacionit të marrë nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, rezulton se:  

Për vitin 2023 rezultojnë 40 kandidatë për magjistrat/profili gjyqtar të cilët pritet 

të përfundojnë Shkollën e Magjistraturës. Efekti i pagave të këtyre magjistratëve është 

llogaritur për periudhën 6–mujore, korrik – dhjetor 2023. 

Për vitin 2024 rezultojnë 36 kandidatë për magjistratë/profili gjyqtar, 4 kandidatë 

profili këshilltar ligjor dhe 1 kandidat profili ndihmës ligjor të cilët pritet të përfundojnë 

Shkollën e Magjistraturës. 

Për vitin 2025 vijon procesi i verifikimit të kushteve për kandidatët, por referuar 

vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, projeksion për vitin akademik 2022-2023, numri i 

kandidatëve për magjistratë/profili gjyqtar është 45 dhe numri për ndihmës ligjor është 

10. 

Ndërsa referuar të dhënave për kancelarët në detyrë, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor 

aktualisht janë kualifikuar dhe lejuar për marrë pjesë në provimin e formimit profesional, 

gjithsej 16 kancelarë në detyrë. 

Tavani i miratuar, siç shikohet, është më i ulët sesa kërkesa jonë në shpenzime 

personeli, në masën 596,300 mijë lekë.  

Megjithëse në një diferencë të madhe në shpenzime personeli, mendojmë se kjo 

situatë do jetë e menaxhueshme nga ana e strukturës përgjegjëse për buxhetin në KLGJ, 

duke u bazuar në treguesit e mëposhtëm.  

Ky fond mbulon pagën vjetore për rreth 140 gjyqtarë, ndërkohë në sistemin 

gjyqësor ka 343 pozicione vakante, nga të cilat vakancat e magjistratëve (gjyqtarë), siç e 

thashë, janë 82 vakanca të përhershme dhe 106 të përkohshme, 75 prej të cilëve janë të 

shkarkuar nga KPK dhe paguhen me 75% të pagës së tyre deri në vendimmarrjen 

përfundimtare të KPA-së si dhe 115 janë pozicione nëpunës civilë gjyqësorë dhe 40 

punonjës të tjerë gjyqësorë. 

Për sa më sipër situata buxhetore në shpenzime personeli, nga ana e institucionit 

tonë, do të jetë e menaxhueshme, dhe kjo do t’i bëhet me dije edhe strukturës përgjegjëse 
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për buxhetin në Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë gjatë negociuse që ne do kemi si 

në fazën e parë ashtu edhe në fazën e dytë. 

Në artikullin 601 “Shpenzime për Sigurime Shoqërore e Shëndetësore” janë 

programuar në vlerën 317,900 mijë lekë, të cilat janë përllogaritur dhe parashikuar të 

gjitha sipas legjislacionit në fuqi për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. 

Këto ishin kërkesat për shpenzime korrente për vitin 2023. 

Ndërsa parashikimi për kërkesat buxhetore për shpenzime korrente, për vitin 

2024, janë në vlerën prej 3,835,900 mijë lekë dhe për vitin 2025, janë parashikuar në 

vlerën 3,925,000 mijë lekë. 

Në lidhje me kërkesat në shpenzime personeli (paga), Këshilli i Lartë Gjyqësor 

është në disa procese gjyqësore të nisura nga disa magjistratë (gjyqtarë), sipas një 

rekomandimi të lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, pas auditimit tematik për verifikimin 

e përllogaritjes së pagave, me fokus të veçantë ndër të tjera vjetërsia në punë, si dhe 

kuadrin ligjor dhe rregullator mbi të cilin janë llogaritur pagat.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur në seancë plenare shtyrjen e shqyrtimit të 

rekomandimit të KLSH-së, deri në përfundim të proceseve gjyqësore, dhe pas 

përfundimit të proceseve gjyqësore ta kalojë atë për shqyrtim.  

Në rast të pranimit të kërkesë padive nga ana e gjykatës, kërkesa buxhetore në 

shpenzime personeli (paga), në programin 03310 “Buxheti gjyqësor”, do të pësojë një 

rritje, efektet financiare të të cilës do të përllogariten dhe përfshihen gjatë përgatitjes së 

fazës së dytë të projektbuxhetit për vitet 2023–2025.   

Kërkesat në shpenzime operative – Kërkesat në shpenzime operative në këtë 

program buxhetor kanë të bëjnë me artikullin 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” që janë 

programuar në vlerën 593,500 në mijë lekë. 

Kërkesat buxhetore në këtë grup shpenzimesh janë programuar duke u bazuar dhe 

pas administrimit dhe shqyrtimit të kërkesave buxhetore të ardhura nga të gjitha gjykatat 

e të gjitha niveleve, si dhe nevojave të identifikuara nga KLGJ-ja për mirëmbajtjen e 

sistemeve të ndryshme operative të gjykatave, të cilat rezultojnë në vlerën prej 593,500 

mijë lekë, kërkesë e cila është e njëjtë me tavanin e miratuar.  

Në mënyrë analitike kërkesat buxhetore, sipas natyrës së shpenzimeve të tyre në 

nënartikuj do të jenë si më poshtë: 
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Nënartikulli 602.0 “Materiale zyre dhe të përgjithshme” - Kryesisht parashikohen 

që këto fonde të përdoren për blerje kancelarie, materiale për pastrim, ngrohje, ndriçim, si 

dhe materiale të tjera të përgjithshme, me qëllim sigurimin e funksionimit normal të 

aktivitetit të gjykatave.  

Nënartikulli 602.1 “Materiale dhe shërbime speciale” janë parashikuar të përdoren 

kryesisht për publikime të ndryshme në veshje uniforme (gjyqtarë, sekretarë), botime në 

fletore zyrtare, blerje fondi librash etj. 

Nënartikulli 602.2 “Shërbime nga të tretë” janë programuar në një vlerë totale 

prej 373,630 mijë lekë. Edhe për këtë grup shpenzimesh, kërkesat buxhetore janë 

programuar duke u bazuar në kërkesat e ardhura nga të gjitha gjykatat, dhe kryesisht 

parashikohen të përdoren për kryerjen e pagesave ndaj të tretëve, në lidhje me shërbimin 

e kryer nga këto të fundit, si për energjinë elektrike, shpenzime uji, interneti, shërbime 

poste dhe korrieri, abonime të ndryshme shtypi ditor apo periodik, shërbime bankare, 

shërbimit të pastrimit dhe gjelbërimit, shërbime të sigurisë dhe ruajtjes së godinave 

shërbimet e mirëmbajtjes së RDA (sistemi audio dhe video) të seancave gjyqësore, 

shërbimi i mirëmbajtjes së programit financiar, shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të 

menaxhimit të çështjeve (ICMIS) dhe shërbime të tjera (ekspertë, përkthyes, avokatë 

kryesisht, vlerësues, psikologë etj., me qëllimin e vetëm sigurimin e funksionimit normal 

të aktivitetit të gjykatave, në të gjitha nivelet. 

Në kërkesat buxhetore pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet e 

shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë të godinave dhe ambienteve, të të gjitha gjykatave, në 

vlerën prej 98,000 mijë lekë. Po ashtu edhe shërbimi i mirëmbajtjes dhe zhvillimeve të 

reja (ri-integrimi i sistemeve të IT-së, arkitekturë, migrim dhe unifikim i bazës së të 

dhënave) të sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në kuadër të ndarjes 

territoriale të hartës së re gjyqësore të cilat janë të përllogaritura në vlerën 51,680 mijë 

lekë, shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes së sigurimit të licensave të programit M-

files, mirëmbajtjen e programit M-files, mirëmbajtjen e programit SDM Lot dhe 

zhvillime të reja për programin SDM Lot, të cilat janë në vlerën 23,310 mijë lekë, 

shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes të sistemit RDA-së, shërbimit të mirëmbajtjes të 

programit financiar, shërbimit të mirëmbajtjes së sistemit ekzistues të menaxhimit të 

çështjeve, shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes të aplikacionit PAKS+, shpenzimet e 
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shërbimit të mirëmbajtjes të aplikacionit High Court Datacollection, shpenzimet e 

shërbimit të mirëmbajtjes së aplikacionit Infopoint, shpenzimet e shërbimit të internetit 

dhe internet i përqendruar pranë KLGJ-së dhe të gjitha gjykatave. 

Nënartikulli 602.3 “Shpenzime transporti” - edhe këto janë programuar nga 

kërkesat e ardhura nga të gjitha gjykatat dhe parashikohen të përdoren kryesisht për  

blerje karburanti dhe vajra, pjesë këmbimi, goma, bateri, siguracione makinash dhe 

shpenzime të tjera për taksat vjetore të automjeteve. 

Nënartikulli 602.4 “Shpenzime udhëtimi” - edhe këto janë programuar sipas 

kërkesave të ardhura nga të gjitha gjykatat dhe parashikohen të përdoren për mbulimin e 

shpenzimeve për udhëtime pune të brendshme si dhe udhëtime pune jashtë vendit (në 

rastet kur do të ketë). 

Nënartikulli 602.5 “Shpenzime mirëmbajtje të zakonshme” – edhe në këtë grup 

shpenzimesh janë programuar sipas kërkesave të ardhura nga të gjitha gjykatat e 

administruara nga struktura përgjegjëse për buxhetin në KLGJ, dhe kryesisht 

parashikohen të përdoren për mirëmbajtjen e ndërtesave të gjykatave, mirëmbajtje rrjete 

elektrike dhe hidraulike, mirëmbajtje të aparateve e pajisjeve teknike, mirëmbajtje të 

mjeteve të transportit dhe mirëmbajtje të pajisjeve të tjera në zyra, me qëllim sigurimin e 

funksionimit normal të aktivitetit të gjykatave.  

Nënartikulli 602.7 “Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale” që do 

parashikohen për pagesat e shpenzimeve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të 

formës së prerë, si dhe të tarifave përmbarimore sipas rastit. 

Deri tani ka paraqitur kërkesë Gjykata e Kavajës, Gjykata e Rrethit Vlorë, 

Gjykata e Lartë, që kanë respektivisht detyrime në vlera të ndryshme.  

Nënartikulli 602.9 “Shpenzime të tjera operative”-  Kërkesat buxhetore edhe për 

këtë grup shpenzimesh, janë programuar bazuar në kërkesat e ardhura nga të gjitha 

gjykatat dhe të cilat parashikohen të përdoren për shpenzime siguracioni ndërtese dhe 

kosto të ngjashme, shpenzime pjesëmarrje në trajnime apo konferenca të ndryshme, 

shpenzime për tatim dhe taksa, si dhe shpenzime për materiale të tjera e shpenzime 

operative, ku pjesën më të madhe e zënë shpenzimet për pagesat e ekspertëve, 

psikologëve, avokatëve kryesisht, etj). 
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Në këtë grup shpenzimesh kemi përfshirë edhe kërkesat buxhetore të ardhura nga 

Gjykata e Lartë për fonde të cilat do të përdoren për mirëfunksionimin e Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi (KED), për vitin 2023, si shtesë në buxhetin e Gjykatës së Lartë 

në vlerën 800 mijë lekë. 

Në shpenzime të tjera korrente: 

Në artikullin 606 – Shpenzime për transferta për buxhete familjare dhe individë 

janë programuar në vlerën 8,000 mijë lekë. Këto kërkesa janë programuar bazuar në 

nenin 17 “Kredi për shtëpi”, të Ligjit Nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve”, ku 

përcaktohet e drejta që ka çdo magjistrat/gjyqtar të përfitojë kredi lehtësuese dhe duke 

financuar interesat nga shteti dhe duke u bazuar në VKM nr.22/2020 “Për miratimin e 

procedurës së detajuar të kritereve dhe kushteve që magjistrati duhet të përmbushë për 

përfitimin e kredisë për qëllime banimi, interesat e të cilës financohen nga shteti”. 

Aktualisht, nga Ministria e Financave, po punohet për realizimin e marrëveshje 

me një bankat e nivelit të dytë për skemën e huamarrjes, në të cilën do të parashikohen 

kriteret dhe kushtet për kontratën e kredisë, si dhe detyrimet e shtetit lidhur me interesat e 

huamarrjes të cilat akoma nuk janë miratuar. Në këtë kërkesë buxhetore kemi programuar 

vlerën 5,000 mijë lekë. Në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore është krijuar databazë për 

kërkesat lidhur me përfitimin e kredisë për blerje apartamenti për qëllime banimi dhe deri 

tani janë administruar 5 kërkesa të ardhura nga magjistratët. 

Në këtë grup shpenzimesh kemi parashikuar edhe përballimi i shpenzimeve për 

rimbursimin e pagesës sipas limitit të shërbimeve telefonike, sipas përfituesve të 

përcaktuar në VKM nr. 673, datë 02.09.2020 dhe janë në vlerën 3,000 mijë lekë. 

Këto ishin kërkesat për shpenzime korrente për Programin “Buxheti i gjykatave” 

për vitin 2023. 

Kërkesa buxhetore për shpenzime korrente, për vitin 2024, janë programuar në 

vlerën prej 3,835,900 mijë lekë, për vitin 2025, janë përllogaritur nga ana jonë në në 

vlerën prej 3,925,000 mijë lekë.  

Kalojmë në grup shpenzimet kapitale – Artikullin 230 + 231 “Shpenzime 

Kapitale” (Investime). Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh janë programuar 

bazuar në kërkesat e ardhura kryesisht nga të gjitha gjykatat, databazës që disponon 

struktura përgjegjëse për investime, në KLGJ dhe janë përllogaritur kryesisht për 
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studime-projektime, ndërtime, rikonstruksione, pajisje të ndryshme IT, orendi dhe pajisje 

mobilie zyre, mjete transporti dhe pajisje te tjera teknike si dhe bazuar në nevojat e 

paraqitura nga Departamenti i Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së 

Informacionit në KLGJ për programe të ndryshme software për gjykatat e të gjitha 

niveleve. 

Parashikimi i fondeve buxhetore në shpenzime kapitale, mbështetet gjithashtu në 

planet strategjike të zhvillimit të sektorit publik përkatës, në rastin tonë, planit të 

zhvillimit të infrastrukturës së gjykatave. 

Plani Strategjik i zhvillimit të infrastrukturës së gjykatave do të hartohet i plotë 

pas miratimit të Hartës së re Gjyqësore. 

Për shkak të mos përfundimit dhe miratimit të Hartës së re Gjyqësore, kërkesat 

buxhetore në shpenzime kapitale pasqyrojnë ato nevoja për investime të cilat janë të qarta 

dhe në vijimësi që garantojnë funksionimin normal të gjykatave dhe kryerjen normale të 

shërbimit gjyqësor.   

Kërkesat buxhetore në këtë grup shpenzimesh, në mënyrë analitike paraqiten si 

më poshtë: 

Artikulli 230 “Investime/aktive afatgjata jo materiale” kërkesat buxhetore janë 

programuar në vlerën 66,300 mijë lekë; 

Kodi i Projektit M290066 “Studime dhe Projektime”, janë programuar në vlerën 

66,300 mijë lekë. 

Nënartikulli 230.2100 “Studime, Projektime, Kërkime”, për katër gjykata, të cilat 

bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2018, “Për miratimin e manualit të tarifave për 

shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh”, 

llogaritja e tarifave për hartimin e projekteve të zbatimit, bëhet mbi vlerën e kostos së 

investimit të ardhshëm, të cilën në momentin fillestar nuk e kemi të saktë. Për këtë arsye, 

përcaktimi i vlerave të fondit për hartim projektesh, është bërë në mënyrë të përafërt dhe 

do të saktësohet në vijim të zhvillimeve për secilën prej objekteve të investimit si vijon: 

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës – 10,300 mijë lekë (Projekt për ndërtimin 

e godinës së re); Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier – 8,640 mijë lekë (Projekt për 

ndërtimin e godinës së re); Po kështu edhe për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë – 

38,000 mijë lekë (Projekt për ndërtimin e godinës së re); Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
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Lezhë dhe Gjykata e Apelit Tiranë – 2,200 mijë lekë (Projekt për rikonstruksion të 

pjesshëm të godinës së Gjykatës së Apelit Tiranë). 

Për gjykatat e mësipërme, argumentimet për fillimin e investimeve për ndërtim 

godinash të reja dhe rikonstruksione do të jepen në vijim të relacionit në nënartikullin 

231.2101 “Ndërtime (Ndërtesa administrative). 

Artikulli 231 “Investime/aktive afatgjata materiale”, për vitin buxhetor 2023, 

kërkesat buxhetore janë programuar në vlerën 1,117,800 mijë lekë, pasi projektet për 

ndërtimin e godinave të reja shtrihen në disa vite buxhetore (pra shtrihen 2, 3, 4 vite, 

varet nga objekti dhe vlera e objektit).  

Kodi i Projektit M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” kërkesat 

buxhetore janë programuar në vlerën 473,210 mijë lekë. 

Nënartikulli 231.2101 “Ndërtime (ndërtesa administrative), kërkesat buxhetore 

janë në vlerën 400.000 mijë lekë. 

Veç kërkesave të paraqitura nga gjykatat gjatë procesit të hartimit të PBA-së 2023 

– 2025, shpenzimet për këto investime janë programuar edhe referuar databazës që 

disponon struktura përgjegjëse për investime ndërtimore dhe janë trajtuar në mënyrë 

analitike si më poshtë: 

Gjykata e Lartë – Vlera e investimit është parashikuar në vlerën 1,100,000 mijë 

lekë. Për Gjykatën e Lartë, për këtë vit buxhetor, 2022, është alokuar fondi dhe pritet të 

përfundojë projekti në vlerën 29.000 mijë lekë, për hartimin e projektit të zbatimit për 

godinën e re të kësaj gjykate. Gjykata e Lartë është një nga institucionet më të 

rëndësishme të sistemit gjyqësor, e cila prej disa vitesh vuan mungesën e ambienteve të 

punës, krahas papërshtatshmërisë së skemës së brendshme funksionale, prandaj projekti i 

investimit për pajisjen e saj me një akomodim të ri të përshtatshëm është vlerësuar me 

prioritet gjatë hartimit të planeve buxhetore.  

Bazuar në sa më lart, vijimi i këtij projekti investimi, (i cili me alokimin e fondit 

për hartimin e projektit konsiderohet i filluar që në këtë vit buxhetor), del i nevojshëm 

parashikimi i fondit të duhur për zbatimin e punimeve ndërtimore për godinën e re. Për 

këtë janë bërë parashikimet e fondeve buxhetore për realizimin e punimeve ndërtimore në 

PBA-në 2023 – 2025, ku është planifikuar fillimi i investimit në vitin 2023 në vlerën 

400,000 mijë lekë, vijimi i tij në vitin 2024 dhe përfundimi i tij në vitin 2025. 
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Krahas parashikimeve buxhetore për realizimin e punimeve, për vijimin e këtij 

projekti investimi nevojitet të finalizohen përpjekjet që kanë filluar në bashkëpunim me 

Bashkinë e Tiranës, për sigurimin e sheshit të ndërtimit. Është e rëndësishme të theksohet 

këtu se, mos sigurimi i sheshit të ndërtimit e bën praktikisht të pamundur vijimin e 

procedurave përkatëse, për hartimin e projektit të zbatimit për godinën e re të gjykatës.   

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës – Vlera totale e investimit është parashikuar në 

vlerën 333.480 mijë lekë. 

Vlera e mësipërme është parashikuar për investimin e godinës së re të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili është identifikuar si nevojë prej disa vitesh. Zhvillimi i 

këtij projekti investimi është penguar për shkak të ndryshimit të situatës lidhur me 

sheshin e ndërtimit të parashikuar nga Bashkia e Durrësit. Gjithsesi, nevojat që paraqet 

godina aktuale e gjykatës mbeten të njëjtat dhe paraqiten shkurtimisht si vijon: 

Në vlerësim të sipërfaqes së punës që ofron godina e gjykatës, si dhe të stafit të 

saj rezulton se, Gjykata e Shkallës së Parë Durrës ka mungesë të ambienteve të punës. 

Konkretisht, pothuajse të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate, janë vendosur në zyra të 

përbashkëta me sekretarët gjyqësorë. Brenda gjykatës ka zyra ku janë akomoduar tre 

sekretarë gjyqësorë, ndonëse sipërfaqja e tyre është e vogël dhe jashtë standardeve. 

Gjithashtu, është evidentuar se kjo gjykatë ka në dispozicion vetëm katër salla gjyqi, në të 

cilat nevojitet të zhvillojnë proceset gjyqësore 17 gjyqtarët e kësaj gjykate. Gjykatës i 

mungon ambienti i marrëdhënieve me publikun. Arkiva e gjykatës është gjithashtu e 

pamjaftueshme. Dosjet gjyqësore të gjykatës, aktualisht janë arkivuar në 7 ambiente, të 

cilat janë zyra, apo ambiente garazhi të adoptuara për arkivë, pasi ambienti i arkivës 

kryesore nuk arrin të mbulojë nevojat për arkivimin e plotë të dokumentacionit që 

disponon gjykata. (Bashkëlidhur dokumentacioni nr.2) 

Referuar Hartës së re Gjyqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës do të marrë 

ngarkesën edhe të dy gjykatave të tjera, të cilat nuk mund të qëndrojnë të vetme 

(Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe asaj Krujë). Pra, nëse godina e sotme e 

gjykatës vlerësohet me sipërfaqe pune të pamjaftueshme për zhvillimin e aktivitetit në 

kushte normale pune dhe sigurie, gjendja e saj pas shtimit të stafit sipas Hartës së re 

Gjyqësore, do të bëhet akoma më e vështirë.  
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Realizimi i punimeve të zbatimit për godinën e re të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës, për shkak të limiteve buxhetore, është parashikuar të shtrihet në 3 vite: duke 

filluar nga viti 2024, 2025 dhe viti 2026 (përveç fondit për projektin që është parashikuar 

në artikullin 230 që presupozohet që do kryhet gjatë vitit buxhetor 2023). 

Në të njëjtën gjendje është edhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier – Vlera totale e 

investimit është parashikuar gjithsej 286.400 mijë lekë.  

Godina në të cilën kryen aktivitetin Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, është një 

ndërtim trekatësh në bashkë përdorim me Prokurorinë, (kati i tretë) dhe Përmbarimin, i 

cili ka një zyrë në katin e parë të godinës. 

Godina e gjykatës, paraqitet me nevoja për sipërfaqe pune më të madhe se ajo që 

ofron sot. Gjykata ka gjithsej pesë salla gjyqi, nga të cilat tre janë të vendosura ... Asnjë 

nga sallat e gjykatës nuk është e pajisur me dhomë këshillimi. Godina nuk ofron ambient 

të izoluar për të pandehurit dhe nuk ka hyrje të posaçme e të siguruar për këta të fundit 

për në sallën penale. Mungesa e sipërfaqes së duhur të punës, vërehet edhe në ambientet e 

tjera të punës. Jo të gjithë gjyqtarë e kësaj gjykate mund të akomodohen në zyra të 

veçantë, prandaj një pjesë e tyre e ndajnë të njëjtin ambient pune me sekretarët gjyqësorë. 

Po kështu, problem ka edhe arkiva e gjykatës, për shkak të mungesës së një ambienti me 

sipërfaqe të mjaftueshme. Shpërndarja e dokumentacionit në tre ambiente, nuk ka arritur 

gjithsesi të plotësojë nevojat për arkivimin e dosjeve dhe nga ana tjetër ka vështirësuar 

komunikimin e brendshëm dhe funksionimin normal të kryesekretarisë dhe pjesës tjetër 

të administratës së gjykatës. Krahas mungesave të mësipërme në skemën funksionale, 

godina paraqet dhe mungesa të tjera për një aktivitet normal, siç është mungesa e sistemit 

ngrohje – ftohjes; rrjeti kompjuterik, elektrik dhe ai i sigurisë, të cilat kanë nevojë për 

përtëritje. Veç nevojave të evidentuara si më lart, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier sipas 

rekomandimeve të dhëna në raportin e HRGJ-së, pritet të ketë një numër më të madh 

gjyqtarësh për shkak të ngarkesës që do të marrë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë 

në rast suprimimi me miratimin e Hartës së re Gjyqësore.  

Kjo gjykatë është përfshirë në PBA–në 2023–2025 për ndërtimin e një godine të 

re. Realizimi i punimeve të zbatimit për godinën e re të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier, për shkak të limiteve buxhetore, është planifikuar të shtrihet në 3 vite (ashtu si 
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Gjykata e Durrësit: 2024, 2025, 2026) si dhe projekti që është parashikuar në artikullin 

230 për projektin e zbatimit (Bashkëlidhur dokumentacioni nr.3). 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – Vlera totale e investimit parashikuar për këtë 

gjykatë është 1.500.000 mijë lekë. 

Aktualisht kjo gjykatë kryen veprimtarinë në ish-godinën e Dispeçeria e 

Përgjithshme e Energjetikes, ku është vendosur dhoma civile, si dhe në ish-godinën e 

Gjykatës së Rrethit për Krimet e Rënda, ku është vendosur dhoma penale e kësaj gjykate. 

Edhe këtu vështirësitë i njohin të gjithë: Akomodimi i stafit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë në dy godina të veçanta, për dhomën penale dhe për dhomën civile, ishte 

një zgjidhje e kushtëzuar nga sipërfaqja e pamjaftueshme e punës. Gjatë vitit 2001 u 

ndërtua një shtesë anësore dhe u shtuan shtatë salla të reja gjykimi, si dhe ambiente të 

tjera ndihmëse. Ndërsa, gjatë vitit 2002 u realizua një shtesë njëkatëshe, duke bërë të 

mundur riorganizimin e një pjese të ambienteve të brendshme, si dhe duke përmirësimin 

e shërbimit ndaj publikut.  

Me gjithë përpjekjet dhe ndërhyrjet e realizuara, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë vlerësohet të jetë me sipërfaqe të pamjaftueshme pune. Mungesa e sipërfaqeve të 

punës evidentohet si në drejtim të zyrave për gjyqtarët dhe administratën, ashtu dhe në 

drejtim të numrit të nevojshëm të sallave të gjyqit. Kjo sjell dhe pamundësinë e 

riorganizimit të ambienteve të brendshme. Akomodimi i stafit të gjykatës në dy godina të 

veçanta larg njëra-tjetrës, krijon vështirësi në administrimin e shërbimeve të tjera të kësaj 

gjykate. 

Në përpjekje për zgjidhjen e problemit të akomodimit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë kreu gjatë vitit 2010 një studim fizibiliteti, pjesë e të cilit ishte dhe përllogaritja e 

kostos të ndërtimit të një godine të re. Bazuar në këtë studim fondi që u llogarit për 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë rezultoi në vlerën 12 milion euro ose rreth 1,500,000 

mijë lekë.  

Në parashikimet buxhetore për PBA-në 2023–2025 është projektuar fillimi i 

investimit për këtë gjykatë në vitin 2024, 2025 dhe 2026 (përveç fondit të parashikuar për 

projektin e zbatimit të ndërtimit të godinës së re të kësaj gjykate në artikullin 230 sa më 

lart).  
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë – Është parashikuar në vlerën 233.140 mijë 

lekë. 

Edhe godina aktuale e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, paraqitet me disa 

probleme të cilat janë bërë prezent edhe nga vetë gjykata nëpërmjet shkresave dërguar 

KLGJ-së, në nevojën e sigurimit të një akomodimi të ri. Në vitin 2004, godina e gjykatës 

u rikonstruktua duke bërë disa përmirësime në ambientet ekzistuese, si dhe duke realizuar 

një shtesë anësore, ku është vendosur shërbimi i publikut dhe një pjesë e arkivit. Për 

shkak të kufizimeve që krijon konstruksioni i godinës, si dhe për shkak të problemeve 

lidhur me sheshin ku ajo është e vendosur, i cili nuk lejon ndërmarrjen e investimeve për 

shtesa të tjera, del i nevojshëm gjetja e një akomodimi të ri për këtë gjykatë. 

Referuar situatës së re që pritet të gjendemi nga miratimi i Hartës së re Gjyqësore, 

stafit të Gjykatës së Rrethit Lezhë do t’i shtohet edhe stafi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kurbin, e cila bën më të nevojshëm sigurimin e një akomodimi të ri për këtë gjykatë. Ky 

akomodim i ri mund të vijë në formën e një godine të re ose në formën e një godine 

ekzistuese. Vlerësimet e fondit të përafërt të përfshira në këtë fazë të parë të PBA-së 

2023–2025, janë bërë duke konsideruar ndërtimin e një godine të re për gjykatën. 

Konkretisht, për vitin 2024 është parashikuar fondi 100.000 mijë lekë, dhe për vitin 2025 

133.140 mijë lekë kur parashikohet edhe afati i përfundimit të këtij projekti investimi 

(sigurisht duke përfshirë edhe vlerën e projektit të zbatimit për ndërtimin e godinës së re 

që u citua në artikullin 230 më lart).  

Në këtë artikull kanë paraqitur kërkesa për fonde investimesh edhe 11 gjykata 

(për rikonstruksione të pjesshme). Kërkesë ka Gjykata e Lartë, një fond prej 10,900 mijë 

lekësh.  

Gjykata e Apelit Tiranë që siç e thashë më sipër do të bëjë një pjesë të 

rikonstruksionit të godinës me vlerë 23,800 mijë lekë.  

Kërkesë kemi nga Gjykata e Apelit Vlorë në vlerën 100,500 mijë lekë ku është 

prezantuar edhe vitin e kaluar me një vlerë të konsiderueshme ku kërkon të shtojë një 

shtesë kati. Por nga ana e strukturës përgjegjëse për hartimin e kërkesave buxhetore dhe 

investime në institucion, u vlerësua nga ana jonë, duke pasur parasysh edhe draft Hartën e 

re Gjyqësore, duke qenë se kishte edhe një zë, nuk u mor parasysh gjatë hartimit të këtyre 

kërkesave buxhetore. (Bashkëlidhur dokumentacioni nr.8) 
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Kërkesa nga Gjykata e Rrethit Berat – ka paraqitur një kërkesë në vlerën 1,200 

mijë lekë. 

Po kështu edhe Gjykata e Rrethit Dibër ka kërkuar 1,700 mijë lekë për ndërtimin 

e dy garazheve.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka kërkuar 7,000 mijë lekë në zërin 

rikonstruksion për përshtatjen e dhomës së serverit.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka kërkuar një vlerë prej 7,380 mijë lekë në 

zërin rikonstruksion, për realizimin e disa ndërhyrjeve të pjesshme, si riparim i suvasë së 

fasadës, hidroizolimi i tarracës, lyerje ambientesh, si dhe rikonstruksioni i garazhit. 

Kërkesa është e argumentuar dhe e mbështetur me preventiv punimesh dhe kjo është 

marrë parasysh nga ana jonë pasi kjo mund të mos jetë në hartë por duke qenë se përbën 

kushte imediate (pasi e kanë kërkuar edhe vitin e kaluar këtë fond dhe nuk i është 

miratuar nga ana jonë). 

Tjetër kërkesë është nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë – 700 mijë lekë në 

zërin rikonstruksion për përshtatjen e dhomës së serverit.  

Po kështu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – është kërkuar fondi prej 14,850 

mijë lekësh për rikonstruksion për përshtatjen e dhomës së serverit tek godina e dhomës 

penale. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka kërkuar 5,000 mijë lekë, në zërin 

rikonstruksion, për realizimin e punimeve të rikonstruksionit në katin e katërt të godinës.  

Kërkesa nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër ka kërkuar 

fondin prej 680 mijë lekësh, që nevojitet për punimet e përshtatjes së dhomës së serverit, 

në zbatim të “Rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve”, publikuar nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Punimet që do të kryhen janë përshirë në 

preventivin përkatës i punimeve. (Bashkëlidhur dokumentacioni nr.16) 

Kodi i Projektit – Programe Software për gjykatat: Për vitin 2023 kërkesat 

buxhetore janë programuar në vlerën 316,470 mijë lekë. 

Nënartikulli 231.4160 “Instalimi i sistemit të kompjuterëve”, (Programe 

software), të cilat po i parashtrojmë si më poshtë:  

-Projekti për digjitalizimin e dosjeve të arkivit gjyqësor, realizimi i të cilit do të 

mundësonte skanimin e të gjithë dokumentacionit, me skaner profesional dhe indeksimi i 
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këtij informacioni të skanuar në një sistem arkivi për menaxhimin dhe aksesimin e 

dokumentave në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë. Vlera e këtij projekti është 115,800 mijë 

lekë, i ndarë në të tre vitet e PBA-së. Për këtë vit është 38,600 mijë lekë.  

-Projekt tjetër i parashikuar është zhvillimi i një aplikacioni web për regjistrin 

elektronik të urdhrit mbrojtjes. Ky aplikacion do të shërbejë si depo e automatizuar për të 

mundësuar menaxhimin e të dhënave, kërkimin dhe ekzekutimin e raporteve për urdhrat e 

mbrojtjes, duke ofruar informacion aktual dhe të saktë nga të gjitha urdhrat e mbrojtjes 

për gjykatat, KLGJ-në dhe aktorët e interesuar të drejtësisë. Vlera e këtij projekti është 

3,000 mijë lekë. 

-Projekti për zhvillimin e një sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore 

(ICMIS i ri), mbështetur në Udhërrëfyesin me titull “Roadmap for the new Case 

Management System”, “Udhërrëfyes për sistemin e ri të menaxhimi të çështjeve 

gjyqësore” i cili është miratuar me vendim të bordit të Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit për sistemin e drejtësisë. Me implementimin e saj do të ketë një lehtësi 

shumë të madhe: mbulimin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me të gjitha çështje, 

gjykimeve dhe aktiviteteve në nivel gjykate; prodhimin automatik të të gjitha statistikave; 

ofrimin e mjeteve të dobishme dhe fleksibël për hartimin dhe publikimin e vendimeve 

gjyqësore në mënyrë dixhitale, duke përfshirë pseudoniminizimin dhe mundësinë për 

etiketimin e tyre; aksesin në vendimet gjyqësore nëpërmjet një zgjidhjeje one-stop-shop; 

shkëmbimin e të dhënave me sistemet e autoriteteve të tjera; krijimin e dosjeve të plota 

dixhitale të çështjeve, e shumë të tjera që nuk po i citoj; do të informojë përdoruesit për 

detyrat ose ngjarjet që kanë nevojë për vëmendje; mundësimin e aksesit të sigurt, duke 

përfshirë edhe aksesin nga shtëpia ose në lëvizje, në dosjet dixhitale të çështjeve për 

gjyqtarët, profesionistët ligjorë, vlerësuesit dhe/ose për palët e tjera të përfshira në secilën 

çështje dhe për përdoruesit e tjerë të autorizuar siç është Inspektorati i Lartë Gjyqësor. 

Ky projekt është parashikuar të realizohet në një periudhë 5-vjeçare në vlerën 

totale prej 1,059,950 mijë lekë. Për vitin 2023 ky projekt është parashikuar në vlerën prej 

211,990 mijë lekë. Pjesa tjetër e buxhetimit është shtrirë në vitin 2024, 2025 dhe për 2 

vitet e fundit 2026–2027 është vlera e mbetur. 

Tjetër projekt që është parashikuar në kërkesat buxhetore është nënshkrimi 

elektronik dhe i pagesave “online” i cili ka për qëllim lehtësimin e barrave të punës 
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administrative dhe vlerësohet i nevojshëm për t’u zbatuar në gjykata, sistemi elektronik 

“e-filing”. Ky sistem bën të mundur shkëmbimin elektronik mes palëve të interesuara, pa 

pasur nevojë të përdoret shërbimi postar dhe pa qenë e nevojshme prezenca fizike e 

qytetarëve, gjë që redukton kostot. Sistemi “e-filing” shërben si një platformë për 

gjykatat, përfaqësuesit ligjorë dhe palët e tjera të përfshira, për të mundësuar transferimin 

e dokumenteve të çështjeve në mënyrë elektronike. 

E-nënshkrimi u mundëson gjyqtarëve dhe gjithë punonjësve të administratës të 

nënshkruajnë elektronikisht dokumente, të cilat kanë të njëjtin efekt ligjor sikur këto 

nënshkrime të ishin hedhur në një kopje fizike (letre) të dokumentit. 

Kjo do të mundësojë kalimin e plotë të proceseve të punës në sistemet 

elektronike. Ky sistem mund të aplikohet dhe në zyrat e shërbimeve pasi të hyjë në fuqi 

Harta e re Gjyqësore. 

Aplikuesit duhet të kryejnë pagesa “online” për shërbimet elektronike si vërtetime 

për gjendje gjyqësore, vërtetime që çështja është në proces gjyqësor, vërtetime për OJF, 

etj. Kosto e këtij projekti është parashikuar në vlerën prej 31,680 mijë lekë. 

Tjetër projekt që është parashikuar në kërkesat buxhetore është aplikacioni për 

avokatët, i dizenjuar të përdoret për sisteme operimi iOS, Android për Smart Phone, i cili 

ka për qëllim aksesimin e informacionit në rrugë elektronike lidhur me datat dhe oraret e 

seancave gjyqësore nëpërmjet kompjuterit të sekretarisë në drejtim të një aplikacioni i cili 

do të instalohet në smartfonin e avokatëve që janë të regjistruar në Dhomën Kombëtare të 

Avokatisë si dhe të palëve në proces. Aplikacioni pas skedulimit të çështjes në këtë 

mënyrë luan dhe rolin e axhendës së avokatit për çështjet gjyqësore që ai ndjek, duke i 

shtuar një funksion të dytë shumë të nevojshëm për një avokat, pasi në këtë mënyrë ai ka 

një pasqyrë të të gjitha çështjeve gjyqësore që ai ndjek. Kosto e këtij projekti është 

parashikuar në vlerën prej 2,400 mijë lekë. 

Projekti tjetër i parashikuar është projekti e-inspektori, për t'i mundësuar akses 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në sistemin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore. 

Ky zhvillim, synon ndërtimin e një platforme web, për të zbatuar detyrimet që 

rrjedhin nga dispozitat ligjore (ligji nr. 98/2016 dhe ligji nr. 115/2016), që përcaktojnë 

qasje të plotë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në sistemin e menaxhimit të çështjeve të 

gjykatave. Platforma, web e-inspektori, për arsye sigurie, do të mirëpritet në 
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infrastrukturën IT të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kosto e këtij projekti është parashikuar 

në vlerën prej 28,800 mijë lekë. 

Kodi i Projektit 21AC401 “Blerje pajisje elektronike”, kërkesat buxhetore për 

vitin 2023 janë programuar në vlerën 42,250 mijë lekë. 

Kërkesat buxhetore për këtë nënartikull janë parashikuar për blerjen e tetë 

serverëve për 8 gjykata të cilat janë: Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Shkallës 

së Parë Tiranë, Gjykata e Apelit Shkodër, Tiranë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet, 

Pogradec, Sarandë, Tiranë.  

Në këtë kod futet edhe nënartikulli tjetër 231.4290 “Pajisje audio vizuale” 

(Monitor, Aparat TV, Pajisje fonie, Diktofon, Sistem video-konferencë, Ekran 

interaktiv), kërkesat buxhetore janë në vlerën 2,590 mijë lekë. 

Për këtë grup pajisjesh, kërkesat janë paraqitur nga 7 gjykata: Gjykata e Apelit 

Korçë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, Korçë, Kukës, Pogradec, Pukë dhe Shkodër. 

Nënartikulli 231.4320 “Pajisje të tjera teknike” (Scaner, Router, Switch, Storage 

për server, Hard disk, Tablet) kërkesat buxhetore janë paraqitur nga 6 gjykata.  

Nënartikulli 231.8400 “Pajisje fotokopje” – kërkesat për këtë grup është në 3,040 

mijë lekë. 

Kërkesat që janë paraqitur për pajisje fotokopje nga 6 gjykata të cilat janë: 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, 

Kukës, Përmet, Pogradec dhe Vlorë. 

Nënartikulli 231.8600 “Pajisje kompjuterike” (Kompjuter, laptop) – peshën 

kryesore e zënë kërkesat për kompjuter për zëvendësimin e pajisjeve ekzistuese për shkak 

të amortizimit dhe defekteve të tyre. Parashikohet të blihen për të gjithë sistemin 175 

kompjuter. Kërkesë kanë paraqitur 29 gjykata. 

Nënartikulli 231.8700 “Pajisje të tjera zyre” (Printer, UPS për Kompjuter, UPS 

për server) etj. 

Kodi i projektit 18AD801 “Blerje pajisje zyre” – kërkesat buxhetore janë 

programuar në vlerën 241,420 mijë lekë. 

-Nënartikulli 231.4110 "Pajisje të tjera zyre (perde, grila mokete, stendë afishim, 

flamur, steme republike, pompë uji etj.). Në këtë nënartikull kërkesat janë në vlerën 3,060 

mijë lekë dhe janë bërë kërkesat nga 7 gjykata.  
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Nënartikulli 231.4170 "Pajisje dhe instalim kondicioneri" – janë programuar në 

vlerën 4,080 mijë lekë. Për këtë kanë paraqitur kërkesa 9 gjykata për blerjen e pajisjeve 

dhe instalim kondicioneri. 

Nënartikulli 231.4250 "Pajisje për mbrojtjen kundra zjarrit" – kërkesat buxhetore 

janë programuar në vlerën 1,200 mijë lekë. Këto investime, kryesisht do të plotësojnë 

nevojat për rinovimin e pajisjeve ekzistuese të sistemeve të mbrojtjes nga zjarri. 

Nënartikulli 231.4280 "Pajisje për sistemin e sigurimit” siç janë kamera, portë 

dedektimi etj. Kërkesat gjithsej kanë ardhur nga disa gjykata: Gjykata e Apelit Vlorë, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, Përmet. 

Në këtë nënartikull përfshihet edhe një projekt i ri që quhet projekti i sigurisë për 

gjykatat. Ky sistem ka për qëllim pajisjen e gjykatave me mjete teknologjike të cilat 

mundësojnë monitorimin e çështjeve të sigurisë në gjykata, konkretisht pajisja e 

gjykatave sipas një standardi me sisteme alarmi me presion, sisteme alarmi për ndërhyrje, 

sisteme standarde të alarmit të zjarrit, sisteme CCTV, kontrolli i aksesit, X Ray scanner 

and metal detector, kontrollimi i mjedisit, ndriçimi i jashtëm dhe ndërtimi i sallës së 

monitorimit. Kosto totale e këtij projekti është programuar në vlerën 446,400 mijë lekë, 

por për vitin 2023 është programuar në vlerën 223,200 mijë lekë. Pjesa tjetër do shtrihet 

në vitet e tjera buxhetore. 

Nënartikulli 231.8100 "Orendi zyre" (tavolina, karrike, etazherë) – kërkesat 

buxhetore janë programuar në vlerën 9,260 mijë lekë. Për këtë janë paraqitur kërkesa dhe 

janë parashikuar fonde për 17 gjykata (ka të bëjë kryesisht me plotësimin e pajisjeve: set 

tavolina pune, tavolina të thjeshta pune për administratën e sallat e gjykimit, 

poltrone/karrige rrotullues, karrige fikse, dollapë, bibliotekë, etazherë, rafte arkivi, etj.) 

Kodi i Projektit M290075 “Blerje mjete motorrike” – kërkesat buxherore janë 

programuar në vlerën 44,450 mijë lekë. 

Nënartikulli 231.5120 "Automjete, etj." Ku kërkesat buxherore janë programuar 

në vlerën 44,000 mijë lekë. 

Për këtë nënartikull, kanë paraqitur për të blerë makina 7 gjykata dhe për këtë 

fond është parashikuar blerja e 15 copë makinave. Gjykata e Lartë ka paraqitur kërkesë 

për 8 copë automjete, Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Berat, Durrës dhe Vlorë kanë 

kërkuar nga një; Gjykata e Posaçme e Krimeve të Rënda ka paraqitur kërkesë për 2 copë, 
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si dhe Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Vlorë ka paraqitur 

kërkesë me nga një copë. 

Nënartikulli 231.5110 "Motoçikleta" – kërkesat buxhetore janë në vlerën 450 mijë 

lekë. 

Për këtë nënartikull janë parashikuar fonde për blerjen e 3 copë motoçikletave 

vetëm për një gjykatë e cila është Gjykata e Apelit Tiranë.  

Gjatë këtij viti buxhetor në KLGJ janë programuar blerja e 6 copë motoçikletave 

ku 2 prej të cilave është menduar që t’i kalojnë Gjykatës së Apelit Tiranë. Nëse realizohet 

ky prokurim, atëherë kësaj gjykate për vitin tjetër do të reduktohet në fazën e dytë të 

PBA-së kjo kërkesë.  

Për vitin 2023 kërkesat buxhetore në artikullin “Shpenzime kapitale” (230+231), 

për programin buxhetor 03310, janë në total të programuar 1,184,100 mijë lekë.  

Ndërsa, kërkesat buxhetore për vitin 2024 për “Shpenzime kapitale” (230+231), 

janë parashikuar në vlerën 1,749,500 mijë lekë dhe për vitin 2025 janë parashikuar në 

total në vlerën prej 1,505,900 mijë lekë.  

Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë, i propozohet miratimi i dokumentit përfundimtar të kërkesave buxhetore 

(PBA 2023-2025) për sistemin gjyqësor (KLGJ-së, QTI-së dhe gjykatave), sipas 

pasqyrave nr.1, nr.2 dhe nr.3, bashkëlidhur. 

Ju faleminderit për vëmendjen! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit për relatimin e detajuar për miratimin e 

kërkesave buxhetore që është faza e parë, që do të thotë që Këshilli ka mundësi t’i 

rishikojë këto deri në fazën përfundimtare. Do ftoja të gjithë kolegët nëse kanë ndonjë 

sugjerim për përfshirjen e kërkesave të tjera ose t’i reflektojmë që t’i kemi parasysh që në 

gusht, kur ne t’i miratojmë përfundimisht kërkesat buxhetore, t’i ezaurojmë të gjithë 

nevojat që mund të ketë sistemi.   

Nëse nuk kemi komente ose sugjerime kalojmë në procedurën e votimit?    

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e kërkesave buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2023–

2025 (PBA 23–25), faza e parë, për sistemin gjyqësor (Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

Qendra e Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë dhe Gjykata), sipas 

pasqyrave nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3 bashkëlidhur.  

2. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

  

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 28.04.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi):  

2.1 “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr.158, datë 21.04.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

2.2 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 1 

 

Drejton vijimin e mbledhjes Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir 

Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:08 

dhe mbaroi në orën 15:22. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Për shkaqe të arsyeshme, nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Ridvan Hado. 

Shënim: Për shkak të angazhimeve në Këshill, largohet gjatë trajtimit të kësaj çështjeje 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. Mbledhja drejtohet nga z. 

Rusi, në cilësinë e Zëvendëskryetarit.  

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike, Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS:  

2. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Klodian Kurushi):  

2.1 “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr.158, datë 21.04.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

2.2 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 

 

Çështja e radhës në rendin e ditës lidhet me trajtimin e dy projektvendimeve të 

përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe që relatohen nga zoti Klodian 

Kurushi.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Klodian Kurushi. 
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Zoti Kurushi relaton fillimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Shkodër; 

Gjykata e Apelit Korçë; Gjykata e Apelit Vlorë. 

Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, sipas kësaj radhe: 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë: Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime për radhën e shortit.) 

 

Fillimisht zoti Kurushi parashtron relacionin e parë “Për ndryshimin e pjesshëm të 

vendimit nr.158, datë 21.04.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Mbi kërkesën nr.{...} prot., datë 27.04.2022, të Kryetarit të Gjykatës së Apelit 

Shkodër, për caktimin e një gjyqtari për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 21.04.2022, ka shqyrtuar këtë 

kërkesë, e cila identifikonte si nevojë të kësaj gjykate, si më poshtë: Bëhej fjalë për një 

çështje penale (lexohen të dhënat e çështjes sipas tabelës në relacion). 

Për këtë kërkesë të Kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmit të skemës së delegimit dhe padobishmërisë së zbatimit të 

mekanizimit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës i ka propozuar Këshillit të Lartë Gjyqësor zbatimin e nenit 170/1 të Ligjit nr. 
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96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar dhe të vendimit të tij nr. 30, datë 14.02.2019. 

Më konkretisht, në konsideratë të kritereve të përcaktuara në paragrafin IV, pika 

5, të vendimit të KLGJ-së përmendur më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, ndër të 

tjera, ka propozuar: 

1. Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, 

përfshirë edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate.  

2. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje 

gjyqësore të veçantë, të jetë 1 (një). 

Në konsideratë të përcaktimeve të paragrafit VIII të vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Durrës, konkretisht: Z. Valbon Çekrezi.  

Propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës janë pranuar nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, ku mbi këtë bazë është zhvilluar procedura e shortit, për përzgjedhjen e 1 

(një) gjyqtari të Gjykatës së Apelit Durrës. 

Me vendimin nr.158, datë 21.04.2022, paragrafi IV, nënndarja “Gjykata e Apelit 

Vlorë”, pika 1, Këshilli i Lartë Gjyqësor, për kërkesën e prezantuar më lart ka vendosur: 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, Irida Kacerja, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale 

me të pandehur: {...}.; Akuza: Parashikuar nga neni 290/3 i Kodit Penal.”. 

Mbas njoftimit të këtij vendimi, Gjykata e Apelit Shkodër, me shkresën nr.{...} 

prot., datë 27.04.2022, ka bërë me dije Këshillin e Lartë Gjyqësor për kërkesën për 

caktim gjyqtari, informacionin: “Gjyqtarja {...} e deleguar nga KLGJ-ja, me vendimin 

nr.158, datë 21.04.2022, ka hequr dorë, për shkak të pengesës ligjore, pasi e ka gjykuar 

në gjykatën e faktit; kërkesa është miratuar nga kryetari i gjykatës z.{...}.” Pra gjyqtarja e 

ka shqyrtuar këtë çështje si gjyqtare e gjykatës së shkallës së parë në Shkodër. 
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Në këto kushte, bazuar në nenet 113 dhe 117 të Kodit të Procedurave 

Administrative, si dhe në nenin 99 të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, është vendi për ndryshimin e pikës 1, nënndarja “Gjykata e Apelit 

Shkodër”, paragrafi IV, të vendimit nr. 158, datë 21.04.2022, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, sa i përket gjyqtarit të caktuar si më lart. 

Ndaj, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Durrës, konkretisht: {...} si dhe zonja {...} e cila siç u citua më sipër, ka pengesë 

ligjore. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. Ndërkohë, përpara hedhjes së shortit, 

Kryetarja e Këshillit njofton anëtarët lidhur me një angazhim të sajin në punët e 

Këshillit, duke i deleguar kështu drejtimin e mbledhjes Zëvendëskryetarit, z. Rusi. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

 

Sa më sipër Këshilli miratoi vendimin “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit 

nr.158, datë 21.04.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, duke vendosur: 

I. Ndryshimin e pikës I, nënndarja “Gjykata Apelit Shkodër”, faqe 2, të Vendimit 

Nr.158, datë 21.04.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në këtë mënyrë: 

“1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale me të 

pandehur: A.P.; Akuza: “Për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 290/3 i 

Kodit Penal”. 
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II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet kryetarit të gjykatës në nevojë dhe gjyqtarit 

përkatës të caktuar për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Korçë”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë ka paraqitur nevojë 

për 3 çështje gjyqësore, dy në lëndë penale dhe një në lëndë civile (lexohen të dhënat e 

çështjeve sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, 

përfshirë edhe gjyqtarin e skemës së delegimit. Gjyqtari i shortuar do të jetë gjyqtari i 

caktuar për shqyrtimin e kërkesave me të njëjtin objekt “Kërkesë për përjashtim 

gjyqtari”, në eventualitetin e përsëritjes së tyre, gjatë shqyrtimit të themelit të këtyre 

çështjeve (nëse të tre kërkesat në mënyrë të veçantë nga njëra-tjetra mund të përsëriten 

nga palët, propozohet që të mos hidhet sërish short sa herë kërkesa për përjashtim 

gjyqtari në Gjykatën e Apelit Korçë të paraqitet nga palët në proces, por me këtë shor të 

ezaurohet mundësia edhe e paraqitjes së kërkesave të mëtejshme në eventualitetin që 

palët në proces mund të paraqesin përsëri kërkesën për përjashtim gjyqtari.) 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, konkretisht: z. Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjet nr. 1, nr. 2 penale dhe nr. 3 civile, gjyqtari Sokol Pina. 

  

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Vlorë”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë ka paraqitur nevojë 

për 2 çështje gjyqësore në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve sipas tabelës në 

relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 2 çështjeje gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër (në 

relacion është vendosur Gjykata e Apelit Korçë dhe është një lapsus), përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, konkretisht: z. Dritan Banushi. 

Propozimeve të Komisionit i bashkohet edhe propozimi i zonjës Ukperaj për 

përjashtimin nga shorti edhe të gjyqtarit Sokol Pina i cili më sipër u delegua në gjykimin 
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e tre kërkesave “për përjashtim gjyqtari” në Gjykatën e Apelit Korçë.  

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

zonjës Ukperaj, dhe kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1 dhe nr. 2, penale, gjyqtarja Miranda Andoni. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Durrës”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, propozohet që të mos 

përjashtohet nga shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, zonja 

Diamela Goxha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Ndërkohë nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Anjeza Buzo. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.04.2022 (Pika 2) 

44 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Artur Prenga. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për gjykimin 

e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i transferuar në Gjykatën 

së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: Z. {...}, pasi ka papajtueshmëri, pasi kur ka qenë 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka kryer veprime në lidhje me çështjen që është 

paraqitur aktualisht për gjykim. 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në këtë rast të mos përjashtohet 

nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: Znj. 

Merita Karaj. 

 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Ndërkohë nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Florin Demollari. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier (pasi 

nga gjykata e rrethit gjyqësor Berat janë përzgjedhur 3 gjyqtarë në çështjen e mëparshme 

të sipërcituar). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohen nga shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier, konkretisht: znj. {...}; znj. {...} e cila është në proces përpara 

KPK këtë javë. 

Propozimeve të Komisionit i bashkohet edhe propozimi i zonjës Ukperaj për 

përjashtimin nga shorti edhe të gjyqtares znj. {...} e cila është në procedurë ngritjeje në 

detyrë (meqenëse relacioni është shpërndarë pranë anëtarëve). 

Zoti Kurushi është dakord me propozimin e zonjës Ukperaj meqenëse procedurat 

për ngritjen në detyrë të zonjës Dervishi mund të përfundojnë në një kohë më të shkurtër 

sesa përfundimi me gjasa i çështjes penale si më lart. 
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Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

znj. Ukperaj, dhe kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Ndërkohë nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Taulant Banushi (relator), Erlanda Agaj dhe 

Alfred Konomi (anëtarë). 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka 

paraqitur nevojë për 7 çështje gjyqësore, 3 në lëndë penale dhe 4 në lëndë civile (lexohen 

të dhënat e çështjeve sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 7 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 7 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Z. Besnik Shehu. 

Gjithashtu, në shortimin e çështjeve specifike të përjashtohet gjyqtarja {...} e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, sipas pengesës ligjore në çështjen e sqaruar më sipër 

në relacion. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Ndërkohë nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 5, civile, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

Për çështjen nr. 6, civile, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

Për çështjen nr. 7, civile, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

Për çështjen nr. 4, civile, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Vlorë, përfshirë dhe gjyqtarët e transferuar përkohësisht pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, te jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë si më poshtë: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në këtë rast të mos përjashtohet 

nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, 

konkretisht: Z. {...}. 
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Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Ndërkohë nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 3, gjyqtarët Hazbi Balliu dhe Bevis Shehaj. 

Për çështjen nr. 2, gjyqtari Hazbi Balliu. 

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Bevis Shehaj. 

 

 Dy relacionet e radhës kanë për objekt deklarimin e përfunduar, pa një vendim 

përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave të gjykatave të rretheve gjyqësore Kavajë dhe 

Pukë. 

 Relacioni i parë që lidhet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë: 

Deri më datë 27.04.2022, pranë KLGJ-së, është paraqitur për trajtim kërkesa për caktim 

gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, e zëvendëskryetarit të Gjykatës 

së rrethit gjyqësor Kavajë, sipas të dhënave të mëposhtme (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

 Në lidhje me kërkesën si më sipër, Gjykata e rrethit gjyqësor Kavajë me shkresën 

nr. 625, datë 14.04.2020 ka bërë me dije se “...anëtarët e trupit gjykues janë plotësuar nga 

ana jonë me rikthimin në punë të gjyqtares {...}”. 

Referuar situatës së re të krijuar, bazuar në nenin 90/3 si dhe nenit 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative, si dhe nenit 97/3 të Ligji nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Komisioni propozon që Këshilli të 

vendosë:   

Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës së 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë si vijon: 

Kërkesës nr. {...} prot., datë 10.01.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore civile me palë: Paditës: {...} dhe i paditur: {...} Tiranë, me objekt: Njohje 

pronar. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit, ndaj 

propozimi i Komisionit konsiderohet i pranuar. 

 

Relacioni i dytë që lidhet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë: 
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Deri më datë 27.04.2022, pranë KLGJ-së, është për trajtim kërkesa për caktim 

gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, e zëvendëskryetares së Gjykatës 

së rrethit gjyqësor Pukë, sipas të dhënave të mëposhtme (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Në lidhje me kërkesën si më sipër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë me shkresën 

nr. {...} prot., datë 21.04.2022 ka bërë me dije se “...dosja i ka kaluar për gjykim 

gjyqtares {...}, në kushtet kur kjo e fundit nuk kishte papajtueshmëri për gjykimin e saj”. 

Në këto kushte,  kërkesa si më lart e Gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë tashmë ka 

mbetur pa objekt, prandaj është vendi që Këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar 

të çështjes pa një vendim përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative, rregullimet e të cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në çdo 

rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga Ligji nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes si sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, sikurse përcakton neni 97/3 i 

tij. 

Referuar situatës së re të krijuar, bazuar në nenin 90/3 si dhe nenit 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative, si dhe nenit 97/3 të Ligji nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Komisioni propozon që Këshilli të 

vendosë:   

Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës së 

Gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë si vijon: 

Kërkesës nr. {...} prot., datë 24.12.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: G.K.; akuzuar për kryerjen e veprës penale të “Dhunës në 

familjes”, të parashikuar nga Neni 130/a/1 i Kodit Penal. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit, ndaj 

propozimi i Komisionit konsiderohet i pranuar. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


