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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. 559, datë 29.12.2022 

PËR 

CAKTIMIN E PROCEDURËS DHE MASËS SË TRAJTIMIT FINANCIAR TË  

GJYQTARIT PËR SHËRBIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR 

TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM, PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM DHE 

CAKTIMIN PËR NJË ÇËSHTJE TË VEÇANTË 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147/a të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, nenet 61, 95, 96 dhe 97 të Ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, shkronjën “a”, pika 3, nenet 11, 12, 13/1, 15, 45, 46, 59 

dhe 170/1, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010, "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, Vendimin e Këshillit 

të Ministrave nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen 

me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 9, datë 

20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, Vendimin nr. 22, datë 07.02.2019 “Mbi miratimin e Rregullores për kriteret 

dhe procedurën e funksionimit te skemës së delegimit të gjyqtarit”, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, vendimin nr. 30, datë 14.02.2019, “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”, i ndryshuar, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, Vendimin nr. 23, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, i ndryshuar, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, 

    U D H Ë Z O N: 

I. Të  përgjithshme 

 

1. Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave më të detajuara dhe 

procedurës që duhet të ndiqet në gjykata, për trajtimin financiar të gjyqtarit lidhur 

me shërbimin e tij në skemën e delegimit, gjatë transferimit të përkohshëm, 

caktimit të përkohshëm dhe caktimit për një çështje të veçantë, si dhe masën e tij.  
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2. Subjekte të këtij udhëzimi janë gjyqtarët e skemës së delegimit, të transferuar 

përkohësisht, të caktuar përkohësisht apo të caktuar për gjykimin e një çështje të 

veçantë sipas vendimit nr. 30/2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pranë gjykatave 

të shkallës së parë dhe të apelit, të juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, të 

cilëve nuk u është kufizuar ushtrimi i funksionit për shkaqe të parashikuara në ligj. 

 

II. Përkufizime: 

 

Në kuptim të këtij udhëzimi termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

 

1. “Skema e delegimit” është tërësia e rregullave të caktimit të gjyqtarit, nga gjykata 

ku ai është i caktuar në mënyrë të përhershme, në skemën e delegimit të ngritur 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, për një periudhë kohore të caktuar dhe të 

shërbimit të tij në funksion të kësaj skeme, për të gjykuar çështje në çdo gjykatë. 

2. “Gjyqtar i transferuar përkohësisht” është gjyqtari i cili me vendim të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, transferohet për një periudhë të caktuar kohe, nga një pozicion i 

përhershëm në gjykatën e tij, në një pozicion të përkohshëm të lirë, në një gjykatë 

tjetër të të njëjtit nivel, sipas nenit 46 të Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

3. “Caktimi i përkohshëm i gjyqtarit”, nënkupton caktimin e përkohshëm të një 

gjyqtari, në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin, me 

vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas nenit 59 të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

Statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

4. “Caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë” nënkupton 

caktimin e një gjyqtari me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për gjykimin e 

një çështje të veçantë, në një gjykatë tjetër e ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme, sipas nenit 170/1 të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

Statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

5. “Paga bruto fillestare”, në kuptim të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përfaqëson pagën 

referuese bazë dhe shtesën e pagës në grup, sipas grupeve të pagave (G1, G2, G3), 

në gjykatën ku gjyqtari është i caktuar në mënyrë të përhershme. 

6. “Gjyqtar në skemë delegimi” është gjyqtari i caktuar në një pozicion në skemën e 

delegimit të krijuar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të gjykuar çështje 

gjyqësore në çdo gjykatë. 

7. “Gjyqtar në skemë delegimi pranë gjykatave të posaçme” është gjyqtari i skemës 

së delegimit i cili përmbush kriteret dhe kushtet e sigurisë, sipas parashikimeve të 

Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të 

luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i caktuar për të shërbyer pranë 

gjykatave të posaçme. 
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8. “Gjyqtar në skemë delegimi, i caktuar për të gjykuar një çështje gjyqësore të 

veçantë pranë gjykatave të posaçme”, është gjyqtari i skemës së delegimit i cili 

me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor është caktuar për të gjykuar një çështje 

të veçantë pranë gjykatave të posaçme. 

9. “Trajtim financiar” është shtesa mbi pagë dhe kompensimi për shërbimin në 

skemën e delegimit, për transferimin e përkohshëm, caktimin e përkohshëm dhe 

caktimin për një çështje të veçantë. 

 

10. “Ditë”  për qëllime të këtij udhëzimi konsiderohen ditë pune.   

 

11. “Territor” konsiderohet njësia administrative/bashkia ku ndodhet gjykata ku 

gjyqtari është i caktuar në mënyrë të përhershme në pozicion ose territori i 

vendbanimit të tij të përhershëm. 

 

12. “Këshill”  është  Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

 

III. Mbi shtesën e pagës për gjyqtarët në skemë delegimi dhe ata të caktuar për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, që nuk janë pjesë e kësaj skeme 

 

1. Gjyqtari në skemë delegimi, i caktuar me vendim të Këshillit, përfiton 10 për qind 

shtesë page mbi pagën bruto fillestare. Kjo shtesë paguhet në gjykatën ku është i 

caktuar në mënyrë të përhershme, me përjashtim të rasteve kur Këshilli me vendim 

vendos ndryshe. 

 

2. Gjyqtari në skemë delegimi, i caktuar nga Këshilli pranë gjykatave të posaçme, 

përfiton për vështirësi shtesë page në masën 80 për qind mbi pagën bruto fillestare. 

Kjo shtesë page paguhet nga gjykata ku është i caktuar në mënyrë të përhershme, për 

gjithë periudhën e ushtrimit të shërbimit pranë skemës së delegimit, me përjashtim të 

rasteve kur Këshilli me vendim vendos ndryshe. 

 

3. Gjyqtari në skemë delegimi, i cili caktohet nga Këshilli për të gjykuar çështje të 

veçanta pranë gjykatave të posaçme, përfiton për vështirësi shtesë page në masën 40 

për qind mbi pagën bruto fillestare. Kjo shtesë page paguhet nga gjykata ku është i 

caktuar në mënyrë të përhershme dhe llogaritet në raport me ditët kur gjyqtari 

zhvillon seanca gjyqësore pranë gjykatave të posaçme.  

 

4. Gjyqtari që nuk është pjesë e skemës së delegimit, i cili caktohet me vendim të 

Këshillit për të gjykuar çështje të veçanta pranë gjykatave të posaçme përfiton për 

vështirësi shtesë page në masën 40 për qind mbi pagën bruto fillestare. Kjo shtesë 

page paguhet nga gjykata ku është i caktuar në mënyrë të përhershme dhe llogaritet 

në raport me ditët kur gjyqtari zhvillon seanca gjyqësore pranë gjykatave të 

posaçme.  
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IV. Mbi mënyrën e kompensimit për shërbimin në skemën e delegimit, për 

transferimin e përkohshëm, për caktimin e përkohshëm të gjyqtarit dhe për 

caktimin për një çështje të veçantë 

 

1. Gjyqtari në skemën e delegimit, i transferuar apo caktuar përkohësisht, në gjykatat e 

juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, të shkallës së parë dhe apelit, për jo më 

shumë se njëzet e dy ditë pune, përfiton kompensim financiar për mbulimin e 

shpenzimeve të qëndrimit, shpenzimeve të transportit, si dhe dietë ditore për çdo ditë 

të ushtrimit të funksionit pranë gjykatës ku delegohet, transferohet përkohësisht ose 

caktohet përkohësisht.  

 

2. Gjyqtari në skemën e delegimit, i transferuar apo caktuar përkohësisht, në gjykatat e 

juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, të shkallës së parë dhe apelit, për një 

periudhë kohore më të gjatë se njëzet e dy ditë, përfiton një kompensim mujor në 

masën 80 për qind të pagës referuese bazë. Ky kompensim mbulon çdo shpenzim për 

qëndrimin dhe transportin e gjyqtarit në gjykatën ku gjyqtari është deleguar, 

transferuar apo caktuar përkohësisht.  

 

3. Gjyqtari i caktuar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, përfiton 

kompensim financiar për mbulimin e shpenzimeve të qëndrimit, shpenzimeve të 

transportit, si dhe dietë ditore për çdo ditë të ushtrimit të funksionit pranë gjykatës ku 

caktohet por jo kompensim mujor financiar në masën 80 për qind të pagës referuese 

bazë. 

 

4. Shpenzimet e transportit llogariten në bazë të distancës më të shkurtër që rezulton 

ndërmjet gjykatës ku ai delegohet, transferohet përkohësisht, caktohet përkohësisht 

apo caktohet për një çështje të veçantë, me gjykatën ku ai është i caktuar në mënyrë 

të përhershme në pozicion ose me vendbanimin e tij të përhershëm. 

 

5. Gjyqtari nuk përfiton kompensim financiar sipas këtij udhëzimi në rastet kur gjykata 

ku ai delegohet, transferohet përkohësisht, caktohet përkohësisht apo caktohet për 

një çështje të veçantë, ndodhet në të njëjtin territor me gjykatën ku ai është i caktuar 

në mënyrë të përhershme në pozicion ose në territorin e vendbanimit të tij të 

përhershëm. 

 

V. Procedura për miratimin dhe kompensimin për shërbimin në skemën e delegimit, 

për transferimin e përkohshëm, për caktimin e përkohshëm të gjyqtarit dhe për 

caktimin për një çështje të veçantë 

 

1. Gjyqtari përfitues sipas pikave 1 dhe 3 të nëndarjes IV të këtij udhëzimi, paraqet 

dokumentacionin vërtetues justifikues, lidhur me shpenzimet e kryera për qëndrimin, 

transportin dhe dietën ditore, për çdo ditë të ushtrimit të funksionit pranë gjykatës ku 

delegohet, transferohet përkohësisht, caktohet përkohësisht apo caktohet për një 
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çështje të veçantë, sipas përcaktimeve në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 997, 

datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim 

jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i ndryshuar. 

 

2. Gjyqtari përfitues sipas pikës 2 të nëndarjes IV të këtij udhëzimi, kur delegohet, 

transferohet përkohësisht, caktohet përkohësisht për një periudhë kohore më të gjatë 

se njëzet e dy ditë, kompensohet financiarisht për çdo muaj në vlerën 80 për qind të 

pagës referuese bazë.  

 

3. Kompensimi financiar realizohet pas nxjerrjes të urdhrit nga drejtuesi i gjykatës, në 

të cilin përcaktohet gjyqtari përfitues, periudha si dhe masa e kompensimit financiar. 

Urdhri mbështetet në dokumentacionin justifikues vërtetues, si më poshtë:  

 

a)   Kërkesën e bërë me shkrim nga gjyqtari në skemë delegimi, i transferuar 

përkohësisht, i caktuar përkohësisht apo i caktuar për një çështje të veçantë 

lidhur me kompensimin; 

b)  Vendimin e Këshillit mbi caktimin në skemën e delegimit, transferimin e 

përkohshëm, caktimin e përkohshëm apo caktimin për një çështje të veçantë; 

c)  Vërtetimin e vendbanimit të tij të përhershëm; 

d)  Dokumentacionin justifikues vërtetues sipas pikave 1 dhe 3 të nëndarjes IV të 

këtij udhëzimi, për rastet jo më shumë se 22 ditë pune. 

 

4. Mosparaqitja e dokumentacionit të përcaktuar në pikën e mësipërme të këtij 

udhëzimi përbën shkak për moskryerjen e pagesës. 

 

5. Trajtimi financiar për gjyqtarët sipas përcaktimeve të mësipërme përballohet nga 

fondet buxhetore nga gjykata në të cilën gjyqtari është caktuar në mënyrë të 

përhershme. 

 

6. Programimi i fondeve buxhetore të nevojshme për shpenzimet e trajtimit financiar si 

pasojë e zbatimit të këtij udhëzimi bëhet nga secila gjykatë gjatë procesit të hartimit 

të dokumentit të projekt buxhetit për çdo vit buxhetor. 

 

7. Gjyqtari në skemën e delegimit, gjyqtari i transferuar përkohësisht, gjyqtari i caktuar 

përkohësisht apo gjyqtari i caktuar për një çështje të veçantë, që ka shërbyer si më 

sipër përpara hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, trajtohet financiarisht sipas 

përcaktimeve të këtij udhëzimi nga hyrja në fuqi e Ligjit nr. 50/2021 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

 

8. Ngarkohen gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, të shkallës së 

parë dhe të apelit për zbatimin e këtij udhëzimi. 
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9. Ngarkohet Drejtoria e Auditimit të Brendshëm dhe Departamenti i Administrimit 

dhe Programimit të Buxhetit për auditimin dhe monitorimin e zbatimit të këtij 

udhëzimi. 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

 

 


