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I. Përmbledhje Ekzekutive  

 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - Soros, në kuadër të Programit të Mirëqeverisjes dhe 
Integrimit, ka shqyrtuar Projekt-Buxhetin e vitit 2016 (PB2016) me qëllim monitorimin e mbështetjes 
financiare që parashikon të sigurojë PB2016, në kuadër të plotësimit të 5 prioriteteve kyçe të 
rekomanduara nga Komisioni Europian (KE)1. 
 
Mbështetur në parimet bazë të antarësisë, që kërkojnë stabilitetin e institucioneve të cilat 
garantojnë demokracinë, shtetin e së drejtës dhe zbatimin e parimeve demokratike dhe të drejtat e 
njeriut, të drejtën ndërkombëtare dhe ekonominë funksionale të tregut, sikur përcaktohet edhe në 
Planin Kombëtar për Integrimin Evropian, 2014–20202 dhe Udhërrëfyesin mbi 5 Prioritetet3, 
monitorimi është kryer duke i grupuar këto 5 prioritete në tre fusha kryesore: 

 Reforma në administratën publike dhe mbështetja për Ministrinë e Integrimit Europian 
(MIE) (Prioriteti 1) për të parë në shifra konkrete mbështetjen institucionale për procesin e 
integrimit;  

 Reforma në gjyqësor (Prioriteti 2), si matës i angazhimit për konsolidimin e shtetit të së 
drejtës dhe reforma  antikorrupsion dhe lufta kundër krimit të organizuar (Prioriteti 3 dhe 4);  

 Respektimi i të drejtave të njeriut dhe të drejtës së pronës (Prioritetei i 5). 
 
Analiza përqëndrohet në shpenzimet e parashikuara për institucionet që lidhen me prioritetet në 
PB2016, krahasuar këto me vitet e mëparshme, veçanërisht me Buxhetin e Rishikuar 2015 (BR2015), 
dhe Buxhetin Fillestar 2015 (BF2015), duke konkluduar mbi prioritetet që projektohen të realizohen 
me këto shpenzime. 
 
Nga analizimi i PB2016 vërejmë se ai siguron përgjithësisht një mbështetje buxhetore me të lartë, 
krahasuar me BR2015 për të gjithë ato institucione që lidhen ngushtësisht me realizimin e 
prioriteteve të integrimit europian, me përjashtim të institucionit të MIE dhe Komisionerit për 
Mbikqyrjen e Shërbimit Civil (KMSHC), Gjykata Kushtetuese (GJK) dhe Inspektoriatin e Lartë të 
Kontrollit të Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesave (ILKDPKI). Më konkretisht sipas 
grupimit të bërë më lart vërejme se: 

 Në lidhje me Prioritetin 1, PB2016 siguron një rritje të ndjeshme vetëm per programin e 
“Menaxhimit dhe Zhvillimit të Administratës Publike”, duke parashikuar ulje të financimeve 
për institucionet e tjera që preken nga ky prioritet, të tilla si MIE dhe KMSHC. 

 Në lidhje me Prioritetin 2, PB2016 parashikon një rritje modeste për të gjitha institucionet e 
drejtësisë dhe gjyqësorit të monitoruara si Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 
(ZABGJ), Prokuroria e Përgjithshme (PP), Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) dhe Shkolla e 
Magjistraturës (SHM), Policia e Shtetit (PSH), me përjashtim të institucionit të GJK dhe 
ILKDPKI, buxheti i të cilave parashikohet me një ulje të lehtë krahasuar me BR2015. 
Përgjithësisht, vërehet se rritja e financimit për institucionet e përfshira në fushën e 
drejtësisë dhe gjyqësorit, ndodh me ritme më të ngadalta, qe prej vitit 2013. 

 Në lidhje me prioritetin 3, PB2016 parashikon një rritje të ndjeshme për institucionin e 
Komisionerit për të Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KDIMP) dhe 
një rritje më modeste për dy institucionet e tjera, Avokatin e Popullit (AP) dhe Komisionerin 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD). 

  

                                                             
1
 Progres Raporti i Komisionit Europian (2013) për Shqipërinë 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf  
2
 Vendim i KM nr. 438, datë 2.7.2014 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, 2014 – 2020” 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/110-2014.pdf 
3
 Vendim i KM nr. 330, datë 28.5.2014 “Për miratimin e udhërrëfyesit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian, 2013”  

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/84-2014.pdf 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/110-2014.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/84-2014.pdf
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II.Prioritetet e Integrimit Europian në Projekt-Buxhetin 2016 

 

II.1. Financimi i Reformës në Administraten Publike dhe mbështetja për MIE 

 
Prioriteti 1 i Udhërrëfyesit për integrimin e Shqipërisë parashikon që të vijohet zbatimi i reformës 
në administratën publike, me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe depolitizimin e administratës 
publike. 

 
II.1.1 Financimi i parashikuar për administratën publike - Programi “Menaxhim dhe Zhvillim i 

Administratës Publike“  

Totali i shpenzimeve të parashikuara në PB20164 për programin “Menaxhimi dhe Zhvillimi i 
Administratës Publike” është 531.4 mln lekë, me një rritje mbresëlënëse prej 274% në krahasim me 
BR20155, zë që kujtojmë se vlerën më të ulët e arriti në 2013-ën6. Shpenzimet kapitale për këtë 
program janë parashikuar të jenë 295 mln lekë, kur në BR2015 ishin vetëm 5 mln lekë, duke pësuar 
kështu nga njëri vit në tjetrin një rritje prej rreth 98%, ndërsa shpenzimet korrente janë parashikuar 
të jenë 236.4 mln lekë ose rreth 73% më tepër se në 2015, buxheti i të cilës i përcaktonte këto 
shpenzime në vlerën e 137 mln lekëve. Ndërkohë që në BR2015 shpenzimet korrente dhe ato 
kapitale qëndronin në raportin 96/4, në PB2016 shpenzimet korrente parashikohen në raport më të 
përafërt me atë të shpenzimeve kapitale (45/55). 

 
PB2016 parashikon që numri i përgjithshëm i punonjësve të administratës publike do të jetë 81,350 
punonjës, me një ulje prej 7,250 punonjësish ose 8.2%, në krahasim me numrin total prej 88,600 
punonjës të parashikuar në BR2015. 
 
Përsa më sipër, vërehet se, nga 2015 në 2016, në kontrast me shpenzimet totale të programit   
“Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike” që parashikojnë rritje me 389 mln lekë apo 
274%, numri i përgjithshëm i punonjësve të administratës publike parashikon ulje me 8.2 % ose 
7,250 punonjës. 
 
Figura 1: Shpenzimet për Administratën Publike dhe për KMSHC gjatë 2012-2016 (000/lekë)  

 
Burimi: Ministria e Financave 

                                                             
4
 Projekt Buxheti 2016 Sipas Ministrive të Linjës dhe  Institucioneve Buxhetore  

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/Tabela_1_-
_Buxheti_2016_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf 
5
Buxheti 2015 (i rishikuar) Akti NormativNr. 1, datë 29.7.2015 “Per disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015” 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf  
6
Buxheti 2013 (i rishikuar), Akti Normativ nr. 7 date 14.12.2013, “Për disa ndryshime ne ligjin nr. 119/2012 “PërBuxhetin e vitit 2013” te 

ndryshuar 
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/Tabela_1_-
_Buxheti_2016_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/Tabela_1_-_Buxheti_2016_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/Tabela_1_-_Buxheti_2016_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/Tabela_1_-_Buxheti_2016_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/Tabela_1_-_Buxheti_2016_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf


5 

II.1.2. Financimi i parashikuar për Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

“Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” përbën një tjetër institucion që ngarkohet më në 
mënyrë të drejtëpërdrejtë nga Udhërrëfyesi mbi 5 Prioritetet. Ky institucion është përgjegjës për 
mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit në administrimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që 
punësojnë nëpunës civilë. Fondet e tij për vitin 2016 parashikohen në shifrën 51.9 mln lekë, me një 
rënie prej 2.9% në krahasim me BR2015 ku kjo vlerë ishte në nivelin e 53.47 mln lekë. 
 

II.1.3. Financimi i parashikuar për Ministrinë e Integrimit Europian 

Në PB2016 vërehet një reduktim i konsiderueshëm i fondeve për MIE, që praktikisht është 
institucioni kryesor përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e procesit të integrimit europian. 
Shpenzimet totale për MIE në PB2016 parashikohen në shumën e 440 mln lekë, me një renie prej 
21.2% krahasuar me BR2015, qe e parashikonte këtë shumë në shifrën 558.2 mln lekë.  
Në fakt, shpenzimet korrente për këtë institucion në PB2016 janë rritur me 1.3% krahasuar me 
BR2015 por duke qene se shpenzimet kapitale janë ulur me 31%, kjo ka sjellë për pasojë rënien në 
shpenzimet totale. 81.5% e shpenzimeve kapitale pritet të financohen nga burime të huaja dhe 
18.5% do të financohen nga burime të brendshme, të cilat në BR2015 parashikohen në 20%. 
Gjithashtu dhe në nivel programi, shpenzimet buxhetore të MIE janë ulur në thuajse të gjithë 
programet e kësaj ministrie. 
 
Pjesë përbërëse të buxhetit të MIE janë programet “Mbështetje institucionale për procesin e 
integrimit” dhe“Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm”, që përbëjnë rreth 85% të totalit të PB2016 për 
MIE dhe programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” i cili zë pjesën e mbetur të tij (15%). 
Në BR2015 këto raporte qëndronin në proporcionin 83/17.  

 
Konkretisht, programit “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”, që ka peshën specifike 
më të madhe të buxhetit të MIE, i janë akorduar 346.2 mln lekë në PB2016, me një renie prej 20.8% 
krahasuar me BR2015 ku kjo vlerë parashikohej në nivelin 437.2 mln lekë. Pesha e këtij programi 
përbën 78.7% të fondeve të alokuara për MIE në PB2016, krahasuar me 78.3% të fondeve të MIE që 
përbënte në BR2015. 
 
Programit “Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm” i janë akorduar 29.4 mln lekë për vitin 2016, ose 2% 
më pak se në BR2015. Ndërsa programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” i MIE ka një 
buxhet prej 64.4 mln lekë në PB2016, me një rënie në 26.7 mln lekë ose 29.3% krahasuar me 
BR2015. Reduktimi në fondet e akorduara për këtë program vjen pothuajse ekskluzivisht nga ulja e 
zërit të shpenzimeve kapitale, të cilat janë parashikuar në nivelin e 1 mln lekëve për PB2016, 
ndërkohë që në BR2015 shpenzimet kapitale për këtë zë kapin shifrën e 35.4 mln lekëve. 
 
Figura 2: Shpenzimet sipas kategorive dhe programeve 2015 – 2016 për MIE (000/lekë)  

 
Burimi: Ministria e Financave 
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III. Financimi i Reformës në Drejtësi dhe Gjyqësor, Lufta Kundër Krimit të Organizuar dhe 

Korrupsionit 

 
Prioriteti 2, 3 dhe 4 i Udhërrëfyesit për integrimin e Shqipërisë parashikon që të merren masa të 
mëtejshme për të përforcuar pavarësinë, efiçencën dhe llogaridhënien e institucioneve gjyqësore, 
në luftën kundër korrupsionit, përfshi krijimin e një vijimësie rezultatesh konkrete (track record) 
me hetime kryesisht, procedime penale dhe dënime si dhe masa të vendosura në luftën kundër 
krimit të organizuar, përfshi krijimin e një historiku solid (track record) përsëri me hetime, 
procedime penale dhe dënime. 

 

III.1. Financimi i parashikuar për Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor (ZABGJ) 

Buxheti total i parashikuar për vitin 2016 për Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor është në 
shifrat 2.25 mld lekë, me një rritje prej 4.3% ose 93.5 mln lekë më shumë se në vitin 2015, në të cilin 
buxheti për ZABGJ ishte 2.16 mld lekë.  
 
Figura 3: Buxheti ZABGJ 2012-2016 në 000/lekë dhe struktura e buxhetit të ZABGJ në PB2016 

 
Burimi: Ministria e Financave 

 

Në nivel programi, reflektohet një rritje ne krahasim me 2015 për programin “Planifikimi, 
Menaxhimi dhe Administrimi” në masën 2.9 mln lekë ose 11% ndërsa programi “Buxheti gjyqësor” 
gjatë vitit 2016 parashikon një rritje të lehtë me 90.6 mln lekë ose 4.3%.  
Në PB2016, peshën kryesore ose rreth 97% të buxhetit të ZABGJ-së e zë “Buxheti Gjyqësor”, 
ndërkohë që “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” zë vetëm 3% të shumës së përgjithshme. 
Lidhur me shpenzimet kapitale për vitin 2016 për gjykatat e vendit, vihet re se janë parashikuar rreth 
240 mln lekë si shpenzime kapitale, çka përbën 11% të totalit të PB2016 të parashikuar për ZABGJ 
ose 30 mln (14%) më shumë se në vitin 2015.  

 

III.2. Financimi i parashikuar i institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme 

Në PB2016 për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme parashikohen shpenzime totale në 
shifrën e 1.86 mld lekëve, me një rritje të konsiderueshme prej 170.7 mln lekë apo 10.1% më shumë 
se sa në BR2015, ku shpenzimet totale qëndronin në shifrën e 1.69 mld lekë.  
 
Shpenzimet kapitale në PB2016 janë parashikuar në nivelin e 330 mln lekëve duke pësuar një rritje 
me rreth 95 mln lekë (ose 40%) krahasuar me BR2015. Në strukturën e shpenzimeve kapitale, 100 
mln lekë (ose rreth 30.3% e totalit të shpenzimeve kapitale) sigurohen nga fonde të huaja ndërsa 
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rreth 230 mln lekë (ose 69.7%) nga fondet e brendshme. Financimi nga fondet e huaja ka pësuar një 
rritje me 40 mln lekë ose 40% krahasuar me një vit më parë. 
 
Shpenzimet korrente në PB2016 janë parashikuar në nivelin e 1.52 mld lekëve duke pësuar një rritje 
me rreth 76 mln lekë (ose 5.2%) krahasuar me BR2015. Në strukturën e shpenzimeve korrente rritje 
ka pësuar zëri “Paga” dhe ai i “Mallra dhe Shërbime” me përqindjet respektive prej 5% dhe 10%, 
krahasuar me shpenzimet e vitit 20157. 
Përgjithësisht vërehet një tendencë rritëse e financimit të institucionit të Prokurorisë së 
Përgjithshme, ku vlen të thuhet se rritja më e madhe është shënuar në BR2013-14 me 24.4% dhe 
rritja më e vogël në BR2012-13 dhe BR2014-15 me përqindjet respektive prej 5% dhe 1.5%. 
 
Figura 4: Buxheti KLD dhe Prokurorisë së Përgjithshme gjatë viteve 2012-2016 (në 000/lekë) 

  
Burimi: Ministria e Financave 

 

III.3. Financimi i parashikuar për Këshillin e Lartë të Drejtësisë 

Buxheti total i parashikuar për vitin 2016 për Këshillin e Lartë të Drejtësisë është 93 mln lekë me një 
rritje modeste prej 2.7% nga 90.6 mln lekë që ishte në BR2015. E gjithë rritja për vitin 2016, ka 
shkuar për të mbështetur shpenzimet korrente, të cilat janë parashikuar në nivelin e 91 mln lekë ose 
rreth 2.9% më shumë së në BR2015, ku kjo vlerë qëndronte në shifrën e 88.6 mln lekë, duke lënë 
egzaktesisht në të njëjtin nivel shpenzimet kapitale (2 mln lekë). Në strukturën e shpenzimeve 
korrente rritje ka pësuar zëri “Mallra dhe Shërbime” duke mbajtur në të njëjtat vlera zërat e “Fondit 
të Pagave” dhe atë të “Investimeve”, si nëvitin 2015. 

 

III. 4. Financimi i parashikuar per Gjykatën Kushtetuese 

Në PB2016, totali i shpenzimeve për Gjykatën Kushtetuese është parashikuar 112 mln lekë. Në 
krahasimim me buxhetin e vitit 2015, PB2016 është rreth 6.7% më pak se BF2015 dhe BR2015. 
Shpenzimet korrente në PB2016 janë 108 mln lekë ose 0.1% më pak se BF2015 dhe BR2015. 
Shpenzimet kapitale në PB2016 janë 4 mln lekë ose sa 33% e shpenzimeve kapitale të BF2015. 
 
 
 

                                                             
7
 Projekt Buxheti 2016,Tabela 5-Shpenzimet sipas Institucioneve 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/tabelat/Tabela_5_shoqeruese_-
_Shpenzimet_sipas_institucioneve.pdf 
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Figura 5: Buxheti i Gjykatës Kushtetuese dhe Shkolles së Magjistraturës vitet 2015-2016 (000/lekë) 
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III. 5. Financimi i parashikuar për Shkollën e Magjistraturës 

 

Në prioritetet e udhërrëfyesit, Shkolla e Magjistraturës ka disa detyrime konkrete në ndjekjen e 
reformave dhe zbatimin e planit të implementimit. Në këtë kontekst mbështetja buxhetore për 
Shkollën e Magjistraturës ështe e rëndësishme për plotësimin e detyrimeve. Në PB2016, totali i 
shpenzimeve për Shkollën e Magjistraturës është  parashikuar 67 mln lekë. Në krahasim me BR2015, 
PB2016 është rreth 10.7% më i madh. Shpenzimet korrente në PB2016 janë 60 mln lekë ose 5.3% më 
të larta se BF2015 dhe BR2015. Shpenzimet kapitale në vitin 2016 janë 7 mln lekë ose 2 herë më 
shumë se shpenzimet kapitale në vitin 2015. 
 

III.6. Financimi i parashikuar per Inspektoriatin e Lartë të Kontrollit të Deklarimit të Pasurisë dhe 

Konfliktit të Interesave (ILKDPKI) 

 

Në PB2016, totali i shpenzimeve për ILKDPKI është parashikuar 115 mln lekë. Në krahasimim me 
BR2015, PB2016 është 5.6% më i vogël. Shpenzimet korrente në PB2016 janë 111 mln lekë ose 5.2% 
më shumë se BR2015 ose BF2015. Shpenzimet kapitale për vitin 2016 janë 4 mln lekë ose 75% më 
pak se shpenzimet kapitale të buxhetit të vitit 2015. 
 
  

                                                             
8
Janë marrë në konsideratë vlerat e Buxhetit të rishikuar 2015; Burimi: Ministria e Financave 
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http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf


9 

Figura 6: Buxheti i ILKDPKI dhe Policisë së Shtetit për vitet 2015-2016 
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III.7. Financimi parashikuar per Policinë e Shtetit  

Në udhërrëfyesit për 5 prioritetet e integrimit të rekomanduara nga Komisioni Europian10 Policia e 
Shtetit ka detyrime konkrete për reforma ligjore dhe institucionale. Policia e Shtetit duhet të 
investojë  në logjistikë dhe trajnim  për rritjen e fuqisë parandaluese dhe goditëse ndaj krimit të 
organizuar, ndaj trafikimit të qënieve njerëzore, pastrimit të parave dhe krimit kompjuterik. 
Buxhetimi afat-mesëm dhe vjetor i kostove për politikat dhe projektet prioritare si edhe financimi i 
tyre është një proces i rëndësishm për plotësimin e këtyre detyrave konkrete. 
Në PB2016, totali i shpenzimeve për Policine e Shtetit është parashikuar 14.8 mld lekë. Në krahasim 
me BR2015, PB2016 është rritur me rreth 0.8%. Shpenzimet korrente në PB2016 janë 13,83 mld lekë 
ose 0.2% më shumë se buxheti i vitit 2015. Shpenzimet kapitale për vitin 2016 janë parashikuar në 
vlerën e 985 mln lekë ose 2.7% më shumë krahasuar me BR2015. 
 

III.8. Financimi i parashikuar për Sistemin e Burgjeve 

Në PB2016 mbështetja buxhetore për Sistemin e Burgjeve është parashikuar të jetë 4.38 mld lekë 
ose 0.3% më pak se BR2015. 
Në krahasim me BR2015, për shërbimin e burgjeve në PB2016 është rreth 0.3% më pak. Shpenzimet 
korrente në PB2016 janë 4.39 mln lekë ose vetëm 0.1 % më shumë se BR2015.  
Shpenzimet kapitale për vitin 2016 janë parashikuar në vlerën e 20,000 lekë që është vetëm 1.1% e 
investimeve të BF2015 dhe BR2015. 
  

                                                             
9
Janë marrë në konsideratë vlerat e Buxhetit të rishikuar 2015; Burimi: Ministria e Financave 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf  
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Figura 7: Buxheti Institucioneve Shërbimit të Provës dhe Shërbimit Burgjeve 2015-2016 (000/lekë) 

 
Burimi: Ministria e Financave 
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III. 9. Shërbimi i Provës 

Mbështetja buxhetore për Shërbimin e Provës në PB2016 është parashikuar të jetë 156.2 mln 
krahasuar pothuajse i barabartë me BR2015. Shpenzimet korente në PB2016 parashikohen 156 mln 
lekë ose vetëm 0.1% më pak se BR2015. Shpenzimet kapitale në PB2016 parashikohen të jenë 20 
mln lekë. Vlen të përmëndet fakti se në BF2015 dhe BR2015 nuk ka pasur shpenzime kapitale për 
shërbimin e provës. 
 

IV. Financimi për respektimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtën e pronës 

Në këtë nën çështje janë analizuar buxhetet e parashikuara në PB 2016 për institucione të cilat kanë 
lidhje me zbatimin e të drejtës së pronësisë dhe të drejtave të njeriut, mirëfunksionimi i të cilave 
është i lidhur ngushtësisht me prioritetin 5: 
 
Prioriteti 5: Të merren masa efikase për të forcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshi 
mbrojtjen e romëve dhe politikat antidiskriminim, si edhe të zbatohen të drejtat e pronësisë.  
 

IV.1. Financimi për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave  

Në këtë seksion janë marrë në shqyrtim fondet e alokuara për Agjensinë e Kthimit dhe Kompensimit 
të Pronës (AKPP) dhe fondi i parashikuar për kompensimin e ish pronarëve. Në PB2016, mbështetja 
buxhetore për Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave është 2,166.7 mln lekë nga të cilat 
fondi për kompensimin për ish pronarët është 2 mld lekë, ndërsa fondi për funksionimin e agjencisë 
mbetet 166.7 mln lekë. 
Fondi i parashikuar për kompensimin e ish pronarëve në vitin 2016 është parashikuar në 3 mld lekë, i 
cili është 50% më shumë se fondi i parashikuar për kompensimin e ish pronarëve në vitin 2015 i cili 
ishte 2 mld lekë. 
 
Vlen të përmendim faktin se kostot totale të kthimit dhe kompensimit të pronave mbeten të paqarta 
dhe po bëhen më të rënda për taksapaguesit. Sipas Avokaturës së Shtetit12 lidhur me çështjet e 
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 Janë marrë në konsideratë vlerat e Buxhetit të rishikuar 2015; Burimi: Ministria e Financave 
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf 
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http://www.parlament.al/web/pub/02122015_raporti_i_komisionit_projektligji_per_trajtimin_e_prones_seanca_plenare_24720_1.pdf 

 -

 500,00

 1.000,00

 1.500,00

 2.000,00

 2.500,00

 3.000,00

 3.500,00

 4.000,00

 4.500,00

Shp. Korente
Shp.kapitale

Totali I Shp.
Buxhetore

Sistemi i Burgjeve 

Projekt Buxheti 2016 Buxheti I rishikuar 2015

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Shp. Korente Shp.kapitale Totali I Shp.
Buxhetore

milionë/lekë

156,00 

0,20 

156,20 156,17 

Shërbimi i Provës 

Projekt Buxheti 2016 Buxheti I rishikuar 2015

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf
http://www.parlament.al/web/pub/02122015_raporti_i_komisionit_projektligji_per_trajtimin_e_prones_seanca_plenare_24720_1.pdf


11 

gjykuara dhe në pritje të vendimit nga GjEDNj dhe ato të ekzekutuara rezulton se:  
 Gjithsej janë ekzekutuar 19 vendime nga viti 2006 me një vlerë 18.295.547 Euro;  
 Dy vendime janë në ekzekutim me një vlerë prej 5.412.800 Euro;  
 Objekti kërkesave të çështjeve që janë në gjykim (14 çështje në pritje të shpalljes së 

vendimit), që i përkasin periudhës para vitit 2014 kanë një vlerë prej 24.000.000 Euro;  
 106 çështje janë në pritje të shpalljes së vendimi, që i përkasin periudhës pas vitit 2014 

me një vlerë prej 556.524.809 Euro. 
 

Figura 8: Buxheti i AKPP dhe Fondi i Kompensimit të pronarëve për vitet 2015-2016 
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IV.2. Financimi për respektimin e të drejtave të njeriut 

Në këtë seksion janë marrë në shqyrtim fondet e akorduara për tre institucione të pavarura me 
funksion kyç në monitorimin dhe garantimin e të drejtave të njeriut: Avokati i Popullit, Komisioneri 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  
 
Për institucionin e Avokatit të Popullit në PB2016 janë akorduar gjithsej 105.5 mln lekë: përkatësisht 
10 mln lekë, ose 10.4% më shumë se në BR2015. Rritja e shpenzimeve totale për institucionin e 
Avokatit te Popullit i dedikohet kryesisht rritjes së shpenzimet korrente, të cilat në PB 2016 janë 
planifikuar në shumën e 101.5 mln lekë krahasuar me 91.5 mln lekë në BR2015. Ndërkohë që 
shpenzimet kapitale janë mbajtur në të njëjtin nivel si një vit më parë 4 mln lekë, të financuara 
tërësish nga burime të brëndshme.  
 
Fondet për Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale janë 
parashikuar në nivelin 209 mln lekë; me një rritje të ndjeshme prej 2.9 herë krahasuar me BR2015. 
Kjo rritje vjen si rezultat i rritjes së shpenzimeve kapitale të cilat janë rritur me 9.6 herë krahasuar 
me BR2015, ato janë parashikuar në vlerën e 149 mln lekë krahasuar 15.5 mln lekë në BR2015. 
Shpenzimet korrente gjithashtu janë rritur me rreth 3 mln lekë krahasuar me BR 2015, duke arritur 
në shumën e 60 mln lekëve. 
Shpenzimet totale për institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në PB 2016 janë 
parashikuar në vlerën e 38 mln lekëve me një rritje vetëm prej 500,000 lekësh krahasuar me BR 
2015. 
 
 
 
 



12 

Figura 9: Buxheti për AP, KDIMP, dhe KMD 2012-2016 (mln lekë) 

 
 

Aneks 1. Buxheti i institucioneve që lidhen me prioritetet e Integrimit Europian 

 

Nr. INSTITUCIONI 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 1.73 1.702 2.06 2.156* 2.25* 

2 Prokuroria e Përgjithshme 1.27 1.337 1.66 1.673* 1.86* 

3 Këshilli i Lartë i Drejtësisë 78.2 79.3 87.9 90.5 93 

4 Gjykata Kushtetuese 106 102.5 114 120.1 112 

5 Shkolla e Magjistraturës 55.5 52.4 59.6 60.5 67 

6 Inspektoriati i Lartë i Kontrollit dhe 
Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të 
Interesave 

83.1 83 107 121.8 115 

7 Policia e Shtetit 11.8 11.83 12.9 14.760* 14.82* 

8 Sistemi i Burgjeve 3.79 4.32 4.7 4.401* 4.388* 

9 Shërbimi i Provës 65 93.2 106 156 156 

10 Menaxhim dhe Zhvillim i Administratës 
Publike 

69 56.1 110 142 531 

11 Komisioni i Shërbimit Civil 37.7 42.2 45.2 53.47 51.9 

12 Avokati i Popullit 80.2 87.5 132 95.5 105.5 

13 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale 

43.4 42.1 47 72.5 209 

14 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 38.6 33.2 37.5 37.5 38 

 * vlera në mld lekë      
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