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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

 

VENDIM 

Nr. 351, datë 27.7.2022 

MBI  

ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË DËRGUARA NGA KONTROLLI I LARTË I 

SHTETIT 

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbështetje të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin", i ndryshuar,  ligjit nr. 115/2021 "Për Buxhetin e vitit 2022" i ndryshuar, 

ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018, 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, 

Raportin Përfundimtar dhe rekomandimet për auditimin tematik në KLGJ, dërguar nga KLSH me 

shkresën nr. 1029/8, datë 15.02.2021 dhe me propozim të Komisionit të Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e rekomadimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, se për të gjithë magjistratët dhe 

këshilltarët ligjorë jomagjistratë në Gjykatën e Lartë, pavarësisht nga pozicioni i tyre i 

punës (kategoritë Gl, G2 dhe G3), paga referuese bazë të përllogaritet mbi bazën e plotë të 

pagës së Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme në Kryeministri, e cila përbëhet nga paga 

e grupit, plus shtesën e pagës (132,100 = 14,000 + 118.100) dhe jo siç përllogaritet 

aktualisht, vetëm mbi shtesën për pozicion (118,100). Pagesa duhet të bëhet duke filluar 

nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërise” (ose emërimit, për personat e punësuar pas kësaj 

date) dhe të perllogaritet per të gjithë periudhën, bashke me të gjitha shtesat dhe pakësimet, 

sipas rastit, për periudhën 01 janar 2019 deri 28 maj 2021, datë në të cilën kanë hyrë në 

fuqi ligji nr. 50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 96/2016”. 

 

2. Ngarkohet Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit, me ndjekjen e 

procedurave ligjore e nënligjore për menaxhimin e sistemit buxhetor, duke marrë masat e 



2 
 

duhura për përllogaritjen dhe sigurimin e fondeve buxhetore të nevojshme për pagën 

referuese bazë, nga fondet e buxhetit të vitit në vazhdim ose duke kërkuar fonde shtesë për 

vitin 2022, për gjithë sistemin gjyqësor. Efekti financiar të përfshihet edhe në kërkesat 

buxhetore të projekt buxhetit afatmesëm, PBA 23-25 faza e dytë, për sistemin gjyqësor. 

 

3. 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. 

 

 

PËR   KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


