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

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

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

UDHËZIM 

 

Nr. 427, datë 14.10.2022 

 

PËR 

PËRDORIMIN DHE HEDHJEN E TË DHËNAVE NË SISTEMIN E INTEGRUAR TË 

TË DHËNAVE TË DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR, NGA GJYKATAT E 

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

Në mbështetje të nenit 147/a, pika 1, shkronja d dhe ë, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

nenit 61, pika 2 dhe nenit 94, pika 1, të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, nenit 137, të Ligjit nr. 37/2017, “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, si 

dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 149, datë 20.3.2019, “Për krijimin, 

organizimin, funksionimin, karakteristikat e Përdorimit e aksesimit, të dhënat parësore e dytësore 

dhe dhënësin e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të Drejtësisë Penale për të 

Mitur”, me propozim të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor,  

UDHËZON: 

1. Kancelarët e gjykatave të rretheve gjyqësore, gjykatave të apelit, Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, përdorin Sistemin e Integruar për 

Gjurmimin e Çështjeve Penale që përfshijnë të Mitur, për zbatim të Vendimit nr. 149, datë 

20.3.2019, “Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakteristikat e Përdorimit e 

aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënësin e informacionit të sistemit të 

integruar të të dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur”. 

2. Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur (në vijim Sistemi), është 

baza e të dhënave shtetërore e hostuar në serverat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit (AKSHI). 

3. Sistemi u vihet në dispozicion punonjësve të gjykatave në formatin web-based në faqen 

www.drejtesipertemitur.gov.al. 

4. Sistemi pasurohet me të dhëna elektronike të përditësuara mbi çështjet penale ku përfshihen 

të mitur në cilësinë e të pandehurit, viktimës/të dëmtuarit apo dëshmitarit, si dhe mbi 

vijueshmërinë e procedimeve penale për këto vepra, deri në fazën e përfundimit të 

ekzekutimit të vendimeve mbi to. 

http://www.drejtesipertemitur.gov.al/
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5. Sistemi pasurohet dhe përditësohet me të dhëna mbi çështjet penale që përfshijnë të mitur 

nga kancelarët e gjykatave, nga punonjësit e seksioneve për të mitur të institucioneve të 

ekzekutimit të vendimeve penale, ku i mituri i nënshtrohet masës së sigurimit arrest me 

burg apo është duke vuajtur dënimin me burgim, si dhe nga punonjësit e zyrave vendore të 

Shërbimit të Provës që mbikëqyrin masën alternative ndaj dënimit me burgim të dhënë ndaj 

një të mituri. 

6. Kancelari i gjykatës së rrethit gjyqësor dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar pranë së cilës regjistrohet çështja gjyqësore me të 

pandehur, të dëmtuar/viktimë apo dëshmitar të mitur plotëson dhe përditëson elektronikisht 

në Sistem, brenda njëzet e katër orëve nga momenti i regjistrimit të çështjes apo kryerjes 

së veprimeve procedurale, fushat e Raportimit të Shtojcës 1, që i bashkëlidhet këtij 

Udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

 

7. Kur vendimi penal për një çështje të regjistruar më parë në Sistem merr formë të prerë, në 

përputhje me ligjin, në gjykatën e shkallës së parë, kancelari i gjykatës së shkallës së parë, 

e cila ka dhënë vendimin reflekton dhe përditëson këtë fakt në Sistem.  

 

8. Kancelari i gjykatës së apelit dhe Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, pranë së cilës regjistrohet çështja gjyqësore me të pandehur, të 

dëmtuar/viktimë apo dëshmitar të mitur plotëson dhe përditëson elektronikisht në Sistem, 

brenda njëzet e katër orëve nga momenti i regjistrimit të çështjes apo kryerjes së veprimeve 

procedurale, fushat e Raportimit të Shtojcës 2, që i bashkëlidhet këtij Udhëzimi dhe është 

pjesë përbërëse e tij. 

 

9. Kur çështja paraqitet në Gjykatën e Lartë, në Sistem hidhen të dhëna edhe mbi regjistrimin 

e çështjes në Gjykatën e Lartë, duke specifikuar datën e regjistrimit dhe numrin e çështjes, 

si dhe arsyet ligjore të paraqitjes së rekursit. Këto të dhëna, plotësohen nga Kancelari i 

gjykatës së apelit në rast rekursi mbi një vendim të kësaj gjykate ose nga Kancelari i 

gjykatës së shkallës së parë në rast rekursi të drejtpërdrejtë. 

 

10. Subjekti që hedh të dhëna në Sistem, nëse është e nevojshme, plotëson ose korrigjon 

informacionin e regjistruar me nivelin më të lartë të kujdesit profesional. 

 

11. Subjektet e mësipërme janë përgjegjës për saktësinë dhe koherencën e të dhënave të 

hedhura prej tyre. 

 

12. Çdo institucion/punonjës i përmendur në këtë Udhëzim, apo i parashikuar në legjislacionin 

në fuqi, ka hapësirën e vet të mbyllur në sistemin e ruajtjes së informacionit. Aksesi në këtë 

hapësirë është i ndaluar për përdorues të tjerë të të njëjtit nivel. 

 

13. Informacioni për çështje penale që përfshijnë të mitur mund t’iu jepet, pas kërkesës me 

shkrim, vetëm: 

a) organeve të rendit publik, prokurorisë ose gjykatës; 

b) strukturave të tjera shtetërore lidhur me çështjet penale që përfshijnë të mitur; 

c) prindit ose përfaqësuesit ligjor të të miturit; 
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ç) mbrojtësit të të miturit në një proces gjyqësor; 

d) kur personi, për të cilin kërkohet informacioni, jep pëlqimin. 

 

14. Të dhënat dhe informacioni i ruajtur në Sistem mund të përdoren, përpunohen, 

transmetohen, përhapen ose riprodhohen vetëm për qëllimet e parashikuara në këtë 

udhëzim, si dhe në legjislacionin në fuqi. 

 

15. Përdoruesit e Sistemit nuk mund të ndërhyjnë dhe t’i ndryshojnë modulet e programeve 

informatike. 

 

16. Të dhënat statistikore përpunohen dhe transferohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor vetëm 

për qëllime që janë brenda kompetencave dhe detyrave të tij ligjore. 

 

17. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka të drejtën e aksesit për të gjitha çështjet gjyqësore që përfshijnë 

të mitur. Aksesimi i sistemit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor bëhet kryesisht për të 

mbikëqyrur: 

a) përdorimin në përputhje me të gjitha kërkesat funksionale të sistemit; 

b) respektimin e të drejtave të të miturve në çdo fazë të procedimeve ku ato janë të 

përfshirë në cilësinë e të pandehurit, të dënuarit, viktimës/të dëmtuarit apo dëshmitarit 

në procedime penale; 

c) zbatimin e garancive procedurale të parashikuara për të miturit nga legjislacioni në 

fuqi; 

ç)  situatën e aksesit në drejtësi të të miturve, si dhe atë të administrimit të drejtësisë për 

të mitur; 

d) statistikat, raportimet dhe analizat e përpunuara nga sistemi. 

 

18. Kancelarët e gjykatave dhe gjyqtarët e seksioneve për të mitur kanë të drejtën e aksesit në 

Sistem vetëm për çështjet që gjykohen në gjykatat e tyre. Kancelari i gjykatës mund të 

caktojë një apo më shumë nëpunës të gjykatës, të cilët do jenë përdoruesit e Sistemit, do të 

kenë akses të drejtpërdrejtë në llogarinë e gjykatës dhe do të hedhin të dhënat e kërkuara 

në Sistem, nën mbikëqyrjen dhe udhëzimet e kancelarit në zbatim të këtij Udhëzimi. 

Kancelari njofton me shkrim Këshillin e Lartë Gjyqësor brenda 3 (tre) ditëve mbi caktimin 

e përdoruesit. 

 

19. Aksesi në sistem sigurohet me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin përkatës, në përputhje 

me kredencialet personale të secilit përdorues. Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi fillestar 

jepen në mënyrë konfidenciale në rrugë zyrtare nga Ministria e Drejtësisë si administrator 

i sistemit, pas vënies në dispozicion nga institucionet e përmendura në këtë Udhëzim të 

përdoruesve përkatës. 

 

20. Sistemi ofron për çdo përdorues mundësinë e ndryshimit në çdo moment të fjalëkalimit 

dhe garanton ruajtjen e fshehtësisë së tij. Ruajtja dhe përdorimi i fjalëkalimit është nën 

përgjegjësinë vetjake të përdoruesit. 

 

21. Mekanizma të mbrojtjes së të dhënave nga aksesi i paautorizuar, të tilla si: fjalëkalimet, 

mekanizmi i fjalëkalimit, gjatësia e fjalëkalimit, periodiciteti i ndryshimit të fjalëkalimit, 
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kufizimi i përsëritjes së fjalëkalimeve, përcaktohen nga struktura përgjegjëse e teknologjisë 

së informacionit pranë Ministrisë së Drejtësisë. 

 

22. Rregulla më të detajuara për aksesimin, nivelin e aksesit të çdo përdoruesi dhe përdorimin e Sistemit 

përcaktohen në Manualin e Përdorimit të Sistemit. 

 

23. Kancelarët e gjykatave, si dhe punonjësit e shërbimit të provës dhe të seksioneve për të 

mitur në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale marrin pjesë në trajnimet e 

zhvilluara nga Ministria e Drejtësisë për mënyrën e përdorimit të Sistemit. 

 

24. Kancelarët e gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, njoftojnë menjëherë strukturën 

përgjegjëse për teknologjinë e informacionit në Ministrinë e Drejtësisë për çdo problem të 

hasur gjatë përdorimit të Sistemit, duke kërkuar asistencën e saj për zgjidhjen e problemit. 

 

25. Subjektet e përmendura në këtë Udhëzim hedhin në Sistem të dhënat mbi çështjet që 

përfshijnë të mitur të trajtuara prej tyre që nga data 1 janar 2023. 

 

26. Në funksion të përdorimit me efektivitet të Sistemit, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

bashkërendon punën me kancelarët e gjykatave. 

 

27. Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndjek zbatimin e këtij udhëzimi, duke ushtruar kontrolle të 

herëpashershme mbi përdorimin e Sistemit. 

 

28. Në funksion të përdorimit me efektivitet të Sistemit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

bashkëpunon dhe bashkërendon punën me Ministrinë e Drejtësisë. 

 

29. Ngarkohen administrata e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe gjykatat e të gjitha niveleve për 

zbatimin e këtij udhëzimi detyrues.  

 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


