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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 

 

EKSTRAKT 

 

 

V E N D I M  

Nr. 633, datë 10.12.2020 

 

PËR 

CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT {…} 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 140, pika 2, shkronja “a”, 147, pika 1 dhe 147/a, pika 

1, shkronja “b”, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 146, pika 2, shkronja “b” 

dhe 157, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenet 86, shkronja “e” dhe 97, pika 1, shkronja “a” dhe pika 3, të 

Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në 

nenin 104, të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, shqyrtoi 

kërkesën për procedim disiplinor nr.1/2020, që i përket: 

 

KËRKUES:       Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. {…}. 

 

SUBJEKT I PROCEDIMIT:  Z. {…}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Korçë. 

 

OBJEKTI I KËRKESËS:    1. Fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit {…}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë; 

 

2. Propozimin për caktimin e masës disiplinore “Shkarkim nga 

detyra”. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë dhe nga neni 102, pika 2, shkronjat “a" dhe “b”, të 

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

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi shqyrtoi çështjen në tërësi, në seancë dëgjimore në përputhje me 

parashikimet e neneve 142 e vijues të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe dëgjoi:  

 

- Inspektorin e Lartë të Drejtësisë Z.Artur Metani, i cili përfundimisht kërkoi pranimin 

e kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit {…}, me detyrë gjyqtar 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 

140, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 102, 

pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe caktimin ndaj tij të masës 

disiplinore “Shkarkim nga detyra”. 
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- Magjistratin {…}, i cili përfundimisht kërkoi rrëzimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë, për procedimin disiplinor ndaj tij, për shkakun se faktet e pretenduara nuk 

kanë ndodhur dhe se ato nuk përbëjnë shkelje disiplinore.   

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E FAKTIT 

 

1. Magjistrati {…} ushtron detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.  

2. Magjistrati, subjekt hetimi disiplinor, në cilësinë e gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë, me vendimin nr. {…}, datë 14.02.2019, ka vendosur:  

- Pranimin e kërkesës së të dënuarit {…}., i datëlindjes 14.05.1974, me objekt: “Lirim me 

kusht”; 

- Lirimin me kusht të të dënuarit {…}., i datëlindjes 14.05.1974, për pjesën e mbetur pa 

vuajtur të dënimit me burgim të përjetshëm të caktuar në mbështetje të Vendimit nr. 

{…}, datë, 10.03.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke u vendosur në provë 

kërkuesi për gjithë jetën;  

- Urdhërohet i dënuari {…}., që gjatë kohës së provës, të raportojë rregullisht para 

Shërbimit të Provës, Zyra vendore Tiranë, sipas rregullave që do iniciohen për këtë 

qëllim procesi nga ky shërbim ligjor, si dhe të marrë në çdo rast lejen e këtij shërbimi për 

lëvizjet e shpeshta brenda ose jashtë vendit, së bashku me detyrimin për të informuar 

Shërbimin e Provës për çdo ndryshim të mundshëm të vendit të banimit apo 

vendqëndrimit, që duhet të realizohet vetëm mbi lejimin e këtij shërbimi;  

- Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të dënuarit {…}., i datëlindjes 14.05.1974, nga 

Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale, Drenovë - Korçë, vetëm nëse ndaj këtij 

shtetasi nuk ekzistojnë arsye ligjore që nuk mundësojnë ekzekutimin e këtij urdhri;  

- Në zbatim të nenit 60, pika 9 e Kodit Penal, i liruari me kusht {…}., i datëlindjes   

14.05.1974, detyrohet që gjatë kohës së provës të mos shoqërohet me persona të dënuar 

dhe/ose bashkëpunëtorët e veprave penale për të cilat është dënuar.  

- Në zbatim të nenit 60, pika 10 e Kodit Penal, i liruari me kusht {…}., i datëlindjes 

14.05.1974, detyrohet që gjatë kohës së provës të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë 

të çdo lloji, referuar këtij përcaktimi në Ligjin 74/2014 “Për armët” i ndryshuar...[...]” 

 

3. Vendimi nr{…}datë 14.02.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë është ndryshuar me 

vendimin Nr. {…}datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë dhe është vendosur: “Rrëzimi i 

kërkesës së kërkuesit {…} për lirim me kusht”. 

 

3.1. Në analizë të vendimit Nr. {…}, datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë të 

administruar në kuadër të procesit hetimor si dhe provave të tjera shkresore rezultojnë shkeljet e 

mëposhtme të konstatuara nga ana e kësaj gjykate: 

 

3.2. Në kundërshtim me parashikimet e nenit 64/3 të Kodit Penal nga ana e magjistratit {…} 

gjatë dhënies së vendimit {…}datë 14.02.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, 

pavarësisht provave të administruara, si dhe fakteve të provuara në këtë proces gjyqësor nuk 

është përmendur, si dhe nuk është analizuar fakti se kërkuesi  (shtetasi)  {…}, është dënuar dy 

herë dhe se rezulton të jetë përsëritës për vepra penale të kryera me dashje.  

 

3.2.1. Kërkuesi {…}, është dënuar me një vit e gjashtë muaj burgim dhe 500.000 lireta gjobë, 

për veprën penale të “Falsifikimit të monedhave” me vendimin e datës 20.01.1997 të Gjykatës së 

Milanos Itali, si dhe është dënuar me burgim të përjetshëm dhe dënime të tjera plotësuese, mbasi 

është deklaruar fajtor për kryerjen e veprave penale të “Vrasjes me paramendim në rrethana 
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rënduese në dy raste”, “Mbajtje e armëve luftarake”, “Prodhim dhe shitje lëndë narkotike në 

formën e organizimit dhe drejtimit të kësaj veprimtarie” dhe “Kryerje e krimit nga banda të 

armatosura” me vendimin nr. {…}, datë 21.12.1999, të Gjykatës së Krimeve të Rënda Milano 

Itali.  

 

3.2.2. Kërkuesi {…}, është dënuar gjithashtu dhe me vendimin nr. {…}, datë 21.12.1999, të 

Gjykatës së Krimeve të Rënda Milano Itali (i cili ka marrë formë të prerë me vendimin e datës 

02.02.2001 të Gjykatës së Apelit Milano) me burgim të përjetshëm dhe dënime të tjera 

plotësuese, mbasi është deklaruar fajtor për kryerjen e veprave penale të “Vrasjes me 

paramendim në rrethana renduese në dy raste”, “Mbajtje e armëve luftarake”, “Prodhim dhe 

shitje lëndë narkotike në formën e organizimit dhe drejtimit të kësaj veprimtarie” dhe “Kryerje e 

krimit nga banda të  armatosura” vepra penale këto të parashikuara nga nenet 110, 575, 577 të 

Kodit Penal Italian; neneve 73 dhe 74 të ligjit Italian nr. {…}dhe nenit 12 të ligjit Italian 

{…},vepra penale këto të parashikuara nga nenet 78-25,78, 283/2, 333 dhe 334 të Kodit Penal 

Shqiptar, që kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes së këtyre veprave penale prej të dënuarit {…} 

 

3.2.3. Vendimet e lartpërmendura janë bashkuar në një dënim të vetëm sipas vendimit nr. {…}, 

të Prokurorisë së Milanos Itali, duke disponuar përfundimisht dënimin e shtetasit {…} me 

burgim të përjetshëm 500.000 Lireta gjobë e konvertuar në Euro. Ky dënim fillon nga data 

13.02.1998 dhe nuk skadon kurrë. Në këto kushte, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me 

vendimin nr. {…}, datë 10.03.2014, i cili është lënë në fuqi me vendimin nr. {…}, datë 

10.06.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka vendosur:  “Njohjen e vendimit penal të huaj, datë 

20.01.1997, të Gjykatës Milano Itali, i cili ka marrë formë të prerë në datën 16.03.1997 dhe 

vendimit nr. {…}, datë 21.12.1999, të Gjykatës për Krimet e Renda Milano Itali, i cili ka marrë 

formë të prerë në datën 02.02.2001 nga Gjykata e Apelit Milano Itali, të cilët janë bashkuar me 

vendimin nr. 73/2002 të Prokurorisë- Milano për të dënuarin {…} Bazuar ne nenin 516 të 

K.Pr.Penale, konvertimin e dënimeve të marra prej të dënuarit {…} dhe caktimin ndaj tij të një 

dënimi të vetëm, atë me burgim të përjetshëm.”. 

 

3.3. Në të njëjtën kohë, magjistrati, subjekt hetimi disiplinor ka qenë kontradiktor në referimin e 

ligjit të zbatueshëm atë të kohës të kryerjes së veprave penale, mbasi kur analizon kriteret 

ndaluese për lirimin me kusht që parashikon neni 65 i Kodit Penal, për dy kushte të parashikuara 

nga e njëjta dispozitë, njëherë zbaton ligjin penal të kohës kur është kryer vepra penale dhe për 

kushtin tjetër zbatohet ligji penal i kohës kur paraqitet dhe shqyrtohet kërkesa për lirim me kusht 

(transferimi i të dënuarit). 

 

3.4. Në kundërshtim me parashikimet e nenit 64 dhe 65 të Kodit Penal, si dhe Vendimit 

Unifikues Nr. {…}datë 25.05.2015, të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nga ana e 

magjistratit, subjekt hetimi disiplinor nuk janë zbatuar kërkesat mbi plotësimin e kritereve ligjore 

me natyrë subjektive, siç janë  “arsyet e veçanta”  apo “rastet e jashtëzakonshme”.  

 

3.5. Ndryshe nga sa udhëzon Gjykata e Lartë në këtë Vendim Unifikues {…}, rezulton se në 

rastin konkret nga ana e magjistratit subjekt hetimi disiplinor nuk janë mbajtur në konsideratë: (i) 

natyra e veprave penale të kryera nga i dënuari, kryerja e disa veprave penale, rrezikshmëria 

shoqërore tepër e lartë e veprave dhe e autorit të tyre, të vlerësuara këto nga gjykatat që kanë 

dhënë vendimet, duke caktuar ndaj tij dënimin me të rëndë të mundshëm, atë me burgim të 

përjetshëm; (ii) qëndrimi i personit të dënuar ndaj veprës penale. Në lidhje me veprat penale ai 

është pyetur vetëm një herë nga Gjykata e Shkallës së Parë Korçë, mbasi nuk merrte pjesë në 

gjykim. Por dhe kur është pyetur ka qenë i dyzuar për pranimin e veprave penale, duke fajësuar 

kryesisht moshën e tij shumë të re në kryerjen e veprave penale. Por nuk ka treguar ndonjë 

pendim të thellë për veprat penale të kryera dhe pasojat që kanë ardhur prej tyre; (iii) qëndrimi i 

personit të dënuar ndaj viktimës apo familjarëve të viktimës. Në rastin konkret, nuk evidentohen  

përpjekje që ka bërë i dënuari për shuarjen e pasojave të veprës penale. Gjykata ka administruar 
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një deklaratë noteriale të shtetasit {…}, vëllai i viktimës {…}, të cilit i ka marrë dëshmi në 

seancë gjyqësore, duke e përgjithësuar qëndrimin e tij dhe për viktimën {…}dhe njëkohësisht 

për të gjithë familjarët e të dy viktimave, ndërkohë që nëna dhe motra e viktimës N.Z rezultojnë 

të zhdukura dhe nuk ka informacion për fatin e tyre; (iv) gjendja fizike apo psikologjike e 

personit të dënuar, pasi në rastin në konkret, nuk jemi në kushtet e një gjendje fizike dhe 

shëndetësore të rënduar të kërkuesit. Kërkuesi paraqitet i ri në moshë dhe gëzon shëndet të mirë; 

(v) kushtet familjare dhe prejardhja shoqërore e të dënuarit, pasi kërkuesi rezulton beqar, çka 

provohet dhe nga certifikata familjare e administruar në gjykim. Në gjykim është administruar 

një deklaratë noteriale e shtetases {…}, e cila pretendon se nga bashkëjetesa me kërkuesin pret 

një fëmijë, porse dhe përmbajtja e kësaj deklarate nuk mund të konsiderohet “arsye e veçantë” 

sipas nenit 64 të Kodit Penal dhe Vendimit Unifikues Nr{…}, datë 25.05.2015, të Gjykatës së 

Lartë. I dënuari nuk ka qenë i punësuar, vlerësimi se ka mbaruar arsimin e lartë, nuk është i 

provuar në gjykim, por përfundimi është nxjerrë vetëm nga deklarime të njëanshme të kërkuesit, 

duke mbetur të pavërtetuara, madje konstatohet se në disa vlerësime në sjelljet e tij përmendet 

fakti se nuk shpreh interes për aktivitete arsimore, si dhe nuk rezulton që të jetë përfshirë në 

aktivitete të formimit profesional. 

 

3.6. Nga ana e magjistratit subjekt hetimit disiplinor nuk janë zbatuar dispozitat e ligjit nr. {…}, 

datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, 

pasi nga aktet e administruara në këtë proces gjyqësor rezulton se nuk ka pasur programe 

rehabilitimi për të dënuarin në lidhje me kërkesat e ligjit nr. 8328/1998 , nuk evidentohen 

zhvillime të aktiviteteve trajtuese të ndërtuara e programuara specifikisht për riintegrimin e të 

dënuarit në veçanti si dhe nuk evidentohet nga përmbajtja e dokumentacionit zyrtar të 

administruar nga ana e I.E.V.P-ve, nëse është përmbushur ose jo ky qëllim specifik riintegrues në 

raport me këtë të dënuar. Mungesa e aktiviteteve trajtuese dhe trajnuese, rezulton mangësi 

thelbësore e vetë I.E.V.P-së, duke u gjendur ky aspekt ligjor plotësisht i paezauruar me 

mosrespektim thelbësor të kërkesave të neneve 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 8328, datë 16.04.1998 

“Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, për sa kohë 

qëllimi i ekzistencës së të dënuarit pranë këtyre institucioneve është në mënyrë primare 

rehabilitimi dhe riintegrimi i tij në lidhje me veprat penale për të cilat është dënuar dhe jo thjesht 

akomodimi i të dënuarit pranë këtyre institucioneve penitenciare. Dokumentacionet e plotësuara 

nga I.E.V.P-të dhe të administruara në dosje, janë tepër formale, me informacion të vakët, nga 

ato rezulton se kërkuesi nuk ka qenë asnjëherë pjesë e planeve të përgatitjes për lirim (sipas 

VKM-së nr. 437, datë 20.05.2015 neni 63), si dhe nuk është trajtuar ndonjëherë me leje 

shpërblyese, gjatë të cilës të jetë vënë në provë për të pasur të dhëna për komponentin e 

integrimit.  

 

3.6.1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka arritur në këtë përfundim vetëm për t’ju përshtatur 

kërkesave të nenit 65 të Kodit Penal, pasi në gjykim nuk është administruar asnjë provë ku të 

mbështetet “sjellja shembullore” e të dënuarit, përveç citimit të kësaj shprehje në raportin e 

drejtorit të I.E.V.P Drenovë - Korçë dhe me pas në vendimin e gjykatës dhe të gjitha këto në një 

kohë kur i dënuari {…} ka qenë në I.E.V.P Drenovë - Korçë, për një periudhë tepër të shkurtër, 

ai është transferuar në këtë I.E.V.P në datën 12.07.2018 dhe vetëm pas njëmbëdhjetë ditësh në 

këtë institucion, në datën 23.07.2018, ka paraqitur kërkesë për lirimin me kusht, pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë. Periudha e vlerësimit është shumë e shkurtër dhe e papërfillshme 

krahasuar me tërësinë e kohës së dënimit të vuajtur. Nga ana tjetër në vlerësimet periodike të 

sjelljes së të dënuarit në I.E.V.P të e Shqipërisë në asnjë rast nuk është pasqyruar vlerësimi i 

sjelljes si “shembullore”, sipas kërkesave të nenit 65/3 të Kodit Penal. I dënuari {…} është 

vlerësuar përgjithësisht me “sjellje korrekte” apo “sjellje pozitive”. Të tilla vlerësime ka patur 

dhe nga I.E.V.P- Peqin dhe kur i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan me kërkesë 

për “Lirim me kusht”, çështje kjo e pushuar me vendimin nr. {…}, datë 13.03.2018 të Gjykatës 

së Shkallës së Parë Elbasan, për shkak të heqjes dorë nga kërkesa e kërkuesit {…} Po kështu, 

nga dosja nuk rezultojnë fakte për sjelljen e tij në burgjet Italiane, ku ka vuajtur pjesën më të 



5 
 

madhe të dënimit, në materialet e ekstradimit nuk ka asnjë vlerësim sjellje. Ai është ekstraduar 

në datën 24.11.2014 dhe në burgjet shqiptare ka vuajtur vetëm rreth katër vjet burgim. 

 

3.7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka bërë një vlerësim teorik të rastit. Arsyetimi i bërë nga 

ana e magjistratit subjekt hetimi disiplinor nuk është bërë në përputhje me provat e administruara 

në gjykim dhe analizimit të tyre në mënyrë specifike për të marrë vendimin përfundimtar në 

përputhje me parashikimet e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale. Arsyet kryesore 

mbështetëse të pasqyruara nga ana e magjistratit  përbëjnë më tepër një trajtim teorik të kërkesës 

dhe konkluzionet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë janë arritur mbi baza kontradiktore, 

emocionale dhe hipotetike.  

 

4. Rezulton se me shkresën Nr. {…}prot., datë 19.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, është 

përcjellë për kompetencë trajtimi pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ankesa e 

paraqitur nga ana e Ministrisë së Drejtësisë me Nr. {…}prot., datë 20.02.2019. Kjo ankesë është 

regjistruar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me {…}prot., datë 25.02.2020. 

 

4.1. Ministria e Drejtësisë në cilësinë e ankuesit në mbështetje të nenit 119, pika 2, shkronja “a” 

të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, ka parashtruar si rrethana të faktit të shkeljes disiplinore të pretenduar  ndër të tjera 

se: “...[...]...Në datën 24.07.2018 i dënuari {…}, bazuar në nenin 64 dhe 65 të Kodit Penal i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me kërkesë me objekt: “Lirim me 

kusht”...[...]...Në përfundim të gjykimit gjyqtari {…} me vendimin nr. {…}datë 14.02.2019 ka 

vendosur: 1 Pranimin e kërkesës së kërkuesit {…}, me objekt: “Lirim me kusht”. 2 Lirimin me 

kusht të të dënuarit {…}, për pjesën e mbetur pa vuajtur të dënimit me burgim të përjetshëm, të 

caktuar në mbështetje të vendimit nr. {…}, datë 10.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, duke u vendosur në provë kërkuesi për të gjithë jetën...[...]..Referuar arsyetimit të 

vendimit dhe bazës ligjore të përmendur në vendimin e dhënë nga gjyqtari {…}, rezulton se 

gjyqtari ka vendosur pranimin e kërkesës dhe lirimin e menjëhershëm të tij, ndërsa i dënuari 

rezulton të jetë dënuar nga gjykatat italiane dy herë për vepra të ndryshme penale. Gjyqtari ka 

vendosur gjithashtu lirimin e të dënuarit me burgim të përjetshëm {…}, pa vuajtur ky i fundit 35 

vite burgim sikundërse parashikohet në nenin 65/2 të Kodit Penal i ndryshuar me ligjin nr. 36, 

datë 30.03.2017, ndërsa gjyqtari në vendimin e tij ka argumentuar se i dënuari ka vuajtur 25 vite 

burgim. Plotësimi i kësaj periudhe burgimi parashikohej në nenin 65 të Kodit Penal para 

ndryshimeve të tij me ligjin nr. 36, datë 30.03.2017, si një ndër kushtet për lirimin me kusht të të 

dënuarve me burgim të përjetshëm. Ky interpretim i ligjit është kryer në shkelje të Vendimit 

Unifikues Nr. 4, datë 27.03.2003, të Kolegjeve të Bashkuara, të Gjykatës së Lartë...[...]”. 

 

5. Ndërkohë Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në kuadër të inspektimit tematik të gjykatave dhe të 

zyrave të prokurorive pranë tyre mbi trajtimin e kërkesave me objekt “Lirim me kusht”, është 

vënë në dijeni të faktit se vendimi {…}datë 14.02.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë 

është ndryshuar me vendimin Nr. {…}, datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë dhe është 

vendosur: “Rrëzimi i kërkesës së kërkuesit {…} për lirim me kusht”. 

 

6. Në analizë të përmbajtës së vendimit Nr. {…}datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë si 

dhe ankesës së paraqitur nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, rezultonte se në rastin konkret  nga 

ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë mund të mos jetë mbajtur në konsideratë kriteri 

ndalues i nenit 64/3 të Kodit Penal që ka të bëjë me ndalimin e lirimit për të dënuar përsëritës për 

krime të kryera me dashje; nuk janë respektuar kërkesat e nenit 65/3 të Kodit Penal që ka të bëjë 

me mungesën e një prej kushteve të domosdoshme për lirimin me kusht të të dënuarit me burgim 

të përjetshëm (kryerja e 35 vite burgim); nuk është zbatuar Vendimi Unifikues Nr. {…}, datë 

25.05.2015, pasi vendimi është marrë në interpretim të gabuar të dispozitave penale për lirimin 

me kusht, si dhe në vlerësim jo të drejtë të kritereve “arsye të veçanta” apo “rast i 

jashtëzakonshëm”; nuk është zbatuar Vendimi Unifikues Nr. {…}, datë 27.03.2003, të Kolegjeve 
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të Bashkuara, të Gjykatës së Lartë, lidhur me zbatimin e ligji penal favorizues, si dhe gjykata ka 

parashtruar në mënyrë të shtrembëruar faktet dhe rrethanat objekt gjykimi.  

 

6.1 Sikundër rezulton më sipër, të dhënat e ankesës, si dhe të dhënat e vendimit të Gjykatës së 

Apelit Korçë, përmbanin fakte dhe rrethana nga të cilat krijohej një dyshim i arsyeshëm se nga 

ana e gjyqtarit {…} mund të ishin ndërmarrë veprime/mosveprime, të cilat lidhen me 

mosrespektimin e rëndë ose të përsëritur të legjislacionit procedural dhe material, zbatim të 

gabuar të legjislacionit procedural dhe material, kur konstatohet nga një gjykatë më e lartë, si dhe 

parashtrimi i shtrembëruar i fakteve dhe rrethanave në mënyrë të dukshme në aktet e nxjerra. Në 

të njëjtën kohë, këto veprime/mosveprime përbëjnë shkelje disiplinore të parashikuar nga neni 

140, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 102, pika 2, 

shkronja “a” dhe “b”, që kanë të bëjnë me “Shkelje disiplinore në lidhje me ushtrimin e 

funksionit”, parashikuar në kuadër të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

 

6.2. Për sa më sipër, Inspektori i Lartë i Drejtësisë me vendimin nr{…}prot., datë 02.04.2020 ka 

vendosur fillimin e hetimit disiplinor ndaj magjistratit {…}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2, shkronja 

“a” e Kushtetutës dhe nga neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar. 

 

7. Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 03.08.2020 është depozituar kërkesa e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit {…}, me detyrë gjyqtar 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë1.  

 

7.1. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit nr.115/2016 

"Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, dhe nenit 138 të ligjit nr.96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, për shkeljet 

disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2, shkronja ”a” e Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë dhe nga neni 102, pika 2, shkronjat “a" dhe “b”, te ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

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

 

7.2. Së bashku me kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit {…}, të masës disiplinore “Shkarkim nga 

detyra”, të parashikuar nga neni 111 i ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar. Bashkëlidhur kërkesës është depozituar 

raporti i hetimit disiplinor si dhe dosja hetimore. 

 

II.  VLERËSIMI I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

59. Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave është një element thelbësor i shtetit të së drejtës. 

Gjykata Kushtetuese2 ka theksuar se parimi i pavarësisë, i deklaruar në disa dispozita të 

Kushtetutës, kërkon, në radhë të parë, që gjyqtarët dhe gjykatat ndërsa japin drejtësi, t'u 

nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve3. Bazuar në parashikimet kushtetuese pushteti 

gjyqësor, përveç pavarësisë së jashtme (pavarësia nga pushtetet e tjera), ka edhe një pavarësi të 

brendshme (gjyqtarët i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve)4. 

 

60. Nga ana tjetër, në nenin 147, pika 1 të Kushtetutës parashikohet si organ kushtetues, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor, i cili siguron jo vetëm pavarësinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, por 

                                                           
 
2 Shih vendimin nr. 5, datë 16.02.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 
3 Neni 145, pika 1 e Kushtetutës – “1. Gjyqtarët janë të pavarur dhe u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve…” 
4 Shih vendimin nr. 40, datë 07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese. 
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dhe përgjegjshmërinë e tij. Në kuadër të kësaj fryme, Kushtetuta ka parashikuar se gjyqtari gëzon 

imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrimin e funksioneve të tij, por, 

ai nuk përjashtohet nga përgjegjësia në rastet e dhënies qëllimisht të një vendimi gjyqësor, si 

pasojë e një interesi vetjak ose keqbesimi.  

 

61. Ndryshimet e fundit kushtetuese parashikojnë, përveç organeve të reja të qeverisjes së 

sistemit gjyqësor, krijimin e Inspektorit të Lartë i Drejtësisë, si organi kushtetues përgjegjës, për 

të hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve si dhe për inspektimin e gjykatave të të gjitha 

niveleve, brenda kufijve të të drejtave dhe procedurës së parashikuar në ligj.  

 

62. Dispozitat kushtetuese dhe ato ligjore përcaktojnë, pa asnjë dyshim, në mënyrë të ndarë fazat 

e procesit disiplinor ndaj gjyqtarëve, të cilat janë hetimi disiplinor, i cili realizohet nga Inspektori 

dhe procedimi disiplinor, i cili do të shqyrtohet dhe vendoset vetëm nga Këshilli, si një organ 

vendim-marrës kolektiv. 

 

63. Neni 140 i Kushtetutës parashikon se gjyqtari mban përgjegjësi disiplinore, sipas ligjit. Në 

zbatim të këtij parashikimi kushtetues është miratuar ligji “Për Statusin”, i cili normon parimet e  

 

procedimit disiplinor, llojet e shkeljeve dhe të masave disiplinore që mund të caktohen ndaj 

magjistratit, si dhe procedurat hetimore dhe disiplinore që ndiqen ndaj tij nga Inspektori dhe 

Këshilli.  

 

64. Bazuar në këto dispozita kushtetuese dhe ligjore, Këshilli vlerëson se vendosja e një mase 

disiplinore ndaj një gjyqtari duhet të jepet gjithnjë dhe vetëm në kuadër të një procedimi 

disiplinor, të filluar nga organi kompetent, dhe të shqyrtuar sipas procedurave të parashikuara në 

ligjin “Për Statusin”, në funksion të garantimit të një procesi të rregullt ligjor dhe të parimeve të 

procedimit disiplinor si të parimit të ligjshmërisë, të akuzës, të barazisë para ligjit, të prezumimit 

të pafajësisë, të proporcionalitetit etj. 

65. Në lidhje me pretendimet e magjistratit për cenim të procesit të rregullt ligjor për shkak se 

Këshilli nuk është shprehur në lidhje me kërkesat e tij paraprake dhe provat e paraqitura, Këshilli 

vlerëson se në seancën dëgjimore të datës 30.09.2020, në prezencë të vetë magjistratit, kërkesat e 

tij për (i) caktimin e një përkthyesi për përkthimin e disa vendimeve të GJEDNJ dhe gjykatave të 

tjera të huaja; (ii) thirrjen në cilësinë e dëshmitares të shtetases znj. {…}me detyrë Ministër i 

Drejtësisë; dhe (iii) administrimin e plotë të dosjes të Komisionit të Mbrojtjes së Gjyqtarëve, 

janë rrëzuar me argumentimin përkatës.  

 

65.1. Konkretisht në seancën dëgjimore të datës 30.09.2020, Këshilli ka vendosur:  

(i) Mospranimin e kërkesës për caktimin e përkthyesve për përkthimin e vendimeve të 

GJEDNJ-së të listuara, pasi qëndrimet e GJEDNJ-së përbëjnë jurisprudencë e cila 

është e njohur nga të gjitha organet që përbëjnë rendin e brendshëm juridik të një shteti 

palë të konventës, dhe për rrjedhojë mund të referohen në çdo rast nga palët por nuk 

përbëjnë provë në kuadër të procedimit.   

(ii) Mospranimin e kërkesës për thirrjen në cilësinë e dëshmitares të shtetases znj. Etilda 

Gjonaj me detyrë Ministër i Drejtësisë, pasi vlerësohet se është e panevojshme në lidhje 

me objektin e procedimit.  

(iii) Mospranimin e kërkesës për administrimin e plotë të dosjes të Komisionit të Mbrojtjes 

së Gjyqtarëve, pasi vlerësohet se është e panevojshme në lidhje me objektin e 

procedimit.  

 

66. Nga provat e administruara, rezulton se magjistrati {…}, me vendimin nr{…}, datë 

14.02.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, ka vendosur: “Pranimin e kërkesës së të 

dënuarit {…}, i datëlindjes 14.05.1974, me objekt: “Lirim me kusht”.... Ky vendim është 
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ndryshuar me vendimin Nr. {…}, datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë dhe është 

vendosur: “Rrëzimi i kërkesës së kërkuesit {…} për lirim me kusht”. 

 

66.1. Në analizë të veprimeve procedurale të kryera nga magjistrati në dhënien e vendimit nr. 

{…}, datë 14.02.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, si dhe referuar gjetjeve dhe 

konstatimeve të Gjykatës së Apelit Korçë në vendimin e saj Nr. {…}, datë 26.06.2019, Këshilli 

vlerëson se:  

 

66.2. Magjistrati ka synuar të injorojë vendimi unifikues të KBGJL, {…}, (lidhur me 

interpretimin e nenit 3 të K.Penal, për  rastet e debatueshme për fuqinë e ligjit penal në çështjet 

që ndodhen në fazën e ekzekutimit të dënimit penal), duke u referuar në dispozita ligjore, akte 

ndërkombëtare dhe jurisprudencë të Gjykatës Kushtetuese apo të GJEDNJ-së, jo adekuate për 

rastin në shqyrtim.  

 

66.3. Nga llogaritja e masës së dënimit të kryer nga kërkuesi që rezulton 30 vjet, 7 muaj, 18 ditë 

burgim, pra më e ulët se sa 35 vjet burg që parashikon neni 65 i K.Penal, për të cilin vetë   

magjistrati pranon në vendim se kjo dispozitë e Kodit Penal, ndonëse është dispozitë materiale 

penale i shtrin efektet juridike në fazën e ekzekutimit të dënimit. E për rrjedhojë sipas praktikës  

 

Unifikuese të KBGJL duhet të zbatohej parashikimi i ligjit aktual dhe jo i kohës kur është kryer 

vepra penale. 

 

66.4. Për të mos e marrë në konsideratë këtë kusht pengues formal të shqyrtimit të kërkesës për 

lirimin e një të dënuari me burgim të përjetshëm, (sepse kërkuesi nuk kishte vuajtur 35 vjet 

burgim), magjistrati përsërit në mënyrë të panevojshme përmbajtjen dhe dinamikën e 

ndryshimeve të nenit 65 të K.Penal duke përshkruar, kështu disa herë në arsyetim, si ligjin 

36/2017, ashtu edhe këtë dispozitë, para e pas datës 21/05/2019.  

 

66.5. Pasi përshkruhen pretendimet e palëve lidhur me plotësimin e kushtit për masën e dënimit 

të kryer (pretendimi i kërkuesit se kur është transferuar ka patur pritshmëri  që afati i paraqitjes 

së kërkesës për lirim me kusht të ishte 25 vjet dhe jo afati i ndryshuar në 35 vjet si dhe 

pretendimi i Prokurorit se për rastin në gjykim nuk është plotësuar afatit i kërkuar nga ligji 35 

vjet) magjistrati shprehet se: “Në rrethana të tilla gjykata i nënshtroi gjykimit dhe zgjidhjes së 

kësaj problematike, gjithë spektrin ligjor të njohur për këtë aspekt nga teoria dhe praktika 

gjyqësore”, duke bërë kështu pjesë të arsyetimit edhe ligjin nr. 8137, datë 31/07/1996 “Për 

ratifikimin e konventës evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”.  

 

66.6. Ndonëse shqetësimi i magjistratit, kanë qenë përfundimet e Vendimit Unifikues nr {…}të 

KBGJL, për mos shtrirjen e parimit të ligjit më favorizues për kërkesat e të dënuarve të 

paraqitura në fazën e ekzekutimit të dënimit, ai, me dashje e qëllim, shtrembëron në arsyetim 

faktet e rrethanat e çështjes në shqyrtim, me disa akte e jurisprudencë të GJEDNJ-së, duke u 

përpjekur të paraqesë argumente që detyrojnë gjyqtarin të zbatojë dispozitat e KEDNJ-së, në 

raport me ligjin vendas, e posaçërisht në raport me zbatimin e dispozitave të Kodit Penal dhe 

Kodit të Procedurës Penale. Për të përmbushur këtë qëllim, rezulton se magjistrati, jo vetëm ka 

përzgjedhur në mënyrë të gabuar Vendimin nr. {…}datë 03/02/2010 të Gjykatës Kushtetuese, 

por edhe e ka përshkruar këtë akt, në mënyrë të shtrembëruar e të deformuar në arsyetimin e 

vendimit. Për të konstatuar këtë fakt, po paraqesim më të plotë qëndrimin e Gjykatës 

Kushtetuese në vendimi nr{…}, datë 03/02/2010 të saj:  

“Gjykata e Apelit arsyeton, ndër të tjera, se ajo ndodhet para dy akteve kontradiktore për 

zbatim, nenit 451/a të Kodit të Procedurës Civile (KPC) dhe pikës 2 të Udhëzimit të 

Këshillit të Ministrave nr.1, datë 31.01.2007, i dalë në mbështetje të Ligjit nr.7843, datë 

13.07.1994, ku punonjësit të ZRPP i jepet e drejta e verifikimit të elementëve të formës 

dhe përmbajtjes së vendimeve gjyqësore. Gjykata e Apelit, nëpërmjet këtij arsyetimi, siç u 
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përmend dhe më sipër, nuk ka arritur të përmbushë detyrimin për përcaktimin e 

ligjit/aktit ku kjo gjykatë është e detyruar të mbështetet për zgjidhjen e çështjes konkrete. 

Duke qenë e pasigurtë për aktin ku duhet të mbështetet vetë kjo gjykatë nuk mundet të 

arrijë në një qëndrim për sa i përket këtij detyrimi.  

Gjykata e çmon të nevojshme të theksojë se, në bazë të nenit 145 të Kushtetutës, gjyqtarët 

iu nënshtrohen Kushtetutës dhe ligjeve, duke respektuar hierarkinë e burimeve të së 

drejtës, si detyrim që rrjedh nga parimi i shtetit të së drejtës (neni 4 i Kushtetutës). Në 

këtë kuptim, nëse gjyqtari gjatë një gjykimi, arrin në përfundimin se ligji dhe akti 

nënligjor, të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me zgjidhjen e çështjes, bien në 

kundërshtim me njëri tjetrin, ai është i detyruar të bazohet në ligj. Gjyqtarët duhet të kenë 

parasysh dhe raportet ndërmjet ligjeve që miratohen me tri të pestat e të gjithë anëtarëve 

të Kuvendit (ligje të përforcuara), sipas nenit 81/2 të Kushtetutës dhe ligjeve që 

miratohen sipas rregullit të përgjithshëm të parashikuar nga neni 78 i Kushtetutës. 

Kushtetuta i jep ligjeve të përforcuara fuqi të veçantë juridike në krahasim me aktet e 

zakonshme të ligjvënësit. Për këtë arsye, në hierarkinë e akteve, ato renditen para ligjeve 

të zakonshme të Kuvendit (Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.19, datë 03.05.2007). 

Respektimi i hierarkisë së akteve normative është një detyrim që rrjedh nga parimi i 

shtetit të së drejtës dhe i koherencës në 7 sistemin ligjor. Për rrjedhojë, në rastet e 

konflikteve ndërmjet normave me fuqi të ndryshme juridike, norma me fuqi më të lartë ka 

epërsi në raport me normën tjetër (lex superior derogat inferiori). Parimet, se norma 

specifike ka përparësi nga norma e përgjithshme (lex specialis derogat generali) dhe se 

norma që ka hyrë në fuqi më vonë ka përparësi nga norma e mëparshme, nuk veprojnë në 

raste të tilla.” 

 

66.7. Nga përmbajtja e vendimit të sipërcituar të Gjykatës Kushtetuese del se objekt ka qenë 

shqyrtimi i një kërkesë të Gjykatës së Apelit Shkodër, e cila pretendonte se “ndodhet para dy 

akteve kontradiktore për zbatim, nenit 451/a të Kodit të Procedurës Civile (KPC) dhe pikës 2 të 

Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 31.01.2007, i dalë në mbështetje të Ligjit nr.7843, 

datë 13.07.1994, ku punonjësit të ZRPP i jepet e drejta e verifikimit të elementëve të formës dhe 

përmbajtjes së vendimeve gjyqësore”. Duke paraqitur për shqyrtim një situatë të tillë, Gjykata 

Kushtetuese, ka konstatuar se “..Gjykata e Apelit, nëpërmjet këtij arsyetimi, … nuk ka arritur të 

përmbushë detyrimin për përcaktimin e ligjit/aktit ku kjo gjykatë është e detyruar të mbështetet 

për zgjidhjen e çështjes konkrete”, prandaj ka rrëzuar kërkesën me përfundimin se : “... Gjykata 

e Apelit Shkodër nuk ka arritur të argumentojë lidhjen e drejtpërdrejtë midis zgjidhjes së çështjes 

konkrete dhe dispozitës ligjore që kundërshtohet për papajtueshmëri me Kushtetutën.” 

 

66.8. Sipas objektit të çështjes, Gjykata Kushtetuese, ka dhënë argument përgjithësues për 

praktikën gjyqësore, duke konkluduar se “.. në rastet e konflikteve ndërmjet normave me fuqi të 

ndryshme juridike, norma me fuqi më të lartë ka epërsi në raport me normën tjetër (lex superior 

derogat inferiori). Parimet, se norma specifike ka përparësi nga norma e përgjithshme (lex 

specialis derogat generali) dhe se norma që ka hyrë në fuqi më vonë ka përparësi nga norma e 

mëparshme, nuk veprojnë në raste të tilla.”  

 

66.9. Në rastin e tij të gjykimit, magjistrati jo vetëm referon në një vendim të Gjykatës 

Kushtetuese që nuk ka lidhje me problematikën që duhet të zgjidhte, por edhe deformon 

përfundimet e Gjykatës Kushtetuese (e cila është shprehur për qëndrimin që duhet të mbajnë 

gjyqtarët kur kanë përpara përplasje mes dispozitave të një ligji e të një akti nënligjor), madje e 

zgjeron interpretimin e përshkruar në vendimin e referuar, sepse i shtrin përfundimet e Gjykatës 

Kushtetuese edhe për raportet mes KEDNJ-së dhe ligjit penal e procedural.  

 

66.10. Me qëllim që të justifikojë masën e paarrirë të dënimit të vuajtur nga kërkuesi {…}, 

magjistrati me një praktikë të diskutueshme të GJEDNJ-së, në arsyetimin e vendimit shprehet se 

“Në rastin konkret, Kodi Penal apo K.Pr.Penale, në raport me KEDNJ-në dhe jurisprudencën e 
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GJEDNJ-së, në hierarkinë e akteve normative qëndron më poshtë. Prandaj, në rastet e 

ndryshimit të një norme materiale që lidhet me fazën e ekzekutimit të dënimit me burgim, Gjykata 

çmon t’i referohet drejtpërsëdrejti standardeve të vendosura në çështjen {…}kundër Spanjës 

{…}, {…}duke e zgjeruar edhe më tej interpretimin si më sipër të Gjykatës Kushtetuese, për 

hierarkinë e akteve ligjore e nënligjore, sepse, pas përfshirjes së dispozitave të Konventës, shton 

në këto raporte edhe jurisprudencën e GJEDNJ-së, të cilën e vendos në krye të hierarkisë së 

akteve ligjore, që duhet të zbatojë në zgjidhjen e rastit në gjykim. 

 

66.11. Madje për të qenë më bindës, në arsyetim (nga faqja 11 deri në faqen 15) përshkruhet 

fjalë për fjalë vendimi i datës {…}të GJEDNJ-së në çështjen Del Ria Prada kundër Spanjës. Por 

kjo mënyrë arsyetimi, jo vetëm është e gabuar e në kundërshtim me rregullat e arsyetimit ligjor, 

por edhe sjell për këdo që njihet me këtë vendim, efektin e kundërt me atë të dëshiruar dhe të 

konkluduar nga magjistrati në pranimin e kërkesës për lirimin me kusht të të dënuarit {…}  

 

66.12. Nga përmbajtja e këtij vendimi të GJEDNJ-së del qartë se as rrethanat e as problematika 

ligjore e shtruar për diskutim e zgjidhje në këtë kazus, nuk ka lidhje me personat e dënuar më 

burgim të përjetshëm dhe që kërkojnë të lirohen para kohe me kusht, por ka qenë rasti i një të 

dënuari me 30 vjet burg, për të cilin autoritet refuzonin lirimin pas plotësimit të afatit, me 

pretendimet se praktika gjyqësore kishte ndryshuar pas dhënies së vendimit të dënimit. Pra duke 

vënë në diskutim ngjashmërinë e dy kazuseve, del se vendimi i sipërcituar i GJEDNJ-së nuk ka 

lidhje logjike me faktet e rastit në gjykim, sepse kërkuesi {…}është dënuar me burgim të 

përjetshëm. Edhe magjistrati ka përshkruar në vendimin e lirimit të tij se nga gjykata e huaj është 

përcaktuar qartazi se vendimi i dënimit i dhënë për të dënuarin {…}, ka filluar në vitin 1998, dhe  

nuk skadon kurrë.  
 

66.13. Prandaj, ndryshe nga sa ka pretenduar mbrojtja e kërkuesit dhe sa ka konkluduar 

magjistrati,  i dënuari {…}, nuk ka pasur pritshmëri për lirimin e tij pas vuajtjes së 25 vjet 

burgim, as kur është transferuar për të vuajtur dënimin në Shqipëri e as në vitin 2017 kur janë 

bërë ndryshimet ligjore në lidhje me kriterin e kohës së vuajtjes së dënimit për të kërkuar lirimin 

para kohe me kusht. Për më tepër kërkuesi {…}, ndryshe nga rasti në praktikën e GJEDNJ-së, e 

ka ditur se lirimi para kohe me kusht në Shqipëri, si rregull, nuk lejohej, por ligji e parashikonte 

vetëm si mundësi të  jashtëzakonshme, me plotësimin e disa kushteve të jashtëzakonshme që 

lidhen jo vetëm me kohëzgjatjen, por edhe me qëndrimin shembullor të të dënuarit gjatë gjithë 

periudhës së qëndrimit në burg si dhe të provave konkrete të tij për rehabilitim dhe parapërgatitje 

për riintegrim.  

 

66.14. Ndërsa në rastin e referuar të GJEDNJ-së, për aplikuesin shteti Spanjoll kishte detyrimin 

që të lironte të dënuarin pas plotësimit të dënimit të dhënë nga gjykata, prej 30 vjet burgim. 

Meqenëse dënimi ishte saktësisht i përcaktuar, ndryshe nga {…}, aplikuesi në çështjen {…}{…} 

kundër Spanjës, me të drejtë priste lirimin pas përmbushjes së plotë të kohës së vuajtjes së tij. 

Pra ai as nuk ishte dënuar me burgim të përjetshëm dhe as nuk po kërkonte lirim para 

kohe me kusht.  
 

66.15. Edhe shtjellimi më tej në arsyetimin e vendimit të dhënë, të disa vendimeve të Gjykatës 

Kushtetuese që trajtojnë mundësinë e gjyqtarëve shqiptarë që të përdorin drejtpërdrejtë vendimet 

e GJEDNJ-së, për çështje të ngjashme, mbeten të pa vlera për çështjen në shqyrtim për shkak 

se objekti i saj ka qenë i ndryshëm nga objekti i çështjes së shqyrtuar nga GJEDNJ “shtyrja e 

datës së lirimit të kërkueses si pasojë e ndryshimit të praktikës gjyqësore, pasi ajo ishte dënuar”. 

 

66.16. Ndërsa  Memorandumi shpjegues i Rekomandimit (2000) 2, lidhur me parimin e së 

drejtës ndërkombëtare “restitution in integrum”, për lirimin para kohe të të burgosurve, (cituar 

në faqen 16 të vendimit) konfirmon të kundërtën e qëndrimit të mbajtur nga magjistrati në rastin 

në gjykim, sepse akti i cituar prej tij në vendim, përcakton se “..Konventa nuk përmban 
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dispozita që t’iu imponojë Palëve kontraktuese detyrimin për të parashikuar në ligjin e 

brendshëm rishqyrtimin apo rihapjen e procedimeve, ekzistenca e mundësive të tilla në 

rrethana të veçanta, ka provuar të jetë e rëndësishme dhe, në disa raste, i vetmi mjet për të 

arritur “restitution in integrum”.  

 

66.17. Këshilli thekson se Institucionet e ndryshme ndërkombëtare kanë shqyrtuar disa herë dhe 

madje kanë dhënë rekomandime në lidhje me të drejtën e të dënuarve me burgim të përjetshëm 

për të patur mundësinë e lirimit me kusht, por pjesa e referuar nga magjistrati, konfirmon faktin 

se në vetvete KEDNJ nuk përmban dispozita që të detyrojë palët për të rishqyrtuar procedimet e 

këtyre personave.  

 

66.18. Ndërsa Rekomandimet e Këshillit të Evropës të referuara në jurisprudencën e GJEDNJ-së 

(si në çështjen {…} kundër Holandës), e lidh këtë problematikë me interpretimin e nenit 3 të  

 

Konventës, por lirimin e këtyre personave e parashikon si mundësi, dhe jo detyruese për 

shtetet që të pranojnë çdo kërkese që paraqitet. Më konkretisht në Raportin që shoqëron 

Rekomandimi Rec {…}i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, në paragrafin 131 

GJEDNJ në rastin e mësipërm, citon se: “përmban parimin që lirimi me kusht duhet të jetë i 

mundur për të gjithë të burgosurit me përjashtim të atyre që vuajnë dënime jashtëzakonisht të 

shkurtra. Ky parim është i zbatueshëm, sipas kushteve të Rekomandimit, edhe për të burgosurit 

me dënim të përjetshëm. Vini re, megjithatë, se është mundësia e dhënies së lirimit me kusht 

për të burgosurit e jetës që rekomandohet, jo se gjithnjë duhet t’u jepet lirim me kusht”.  

 

66.19. Në të kundërt me veprimet procedurale të kryera nga magjistrati, në jurisprudencën e saj, 

GJEDNJ kërkon shqyrtimin e përgjegjshëm të rasteve, duke marrë në konsideratë rehabilitimin e 

të dënuarit në raport me rrezikshmërinë e tij sipas natyrës së veprës penale të kryer, provat për 

mungesën e prirjeve recidiviste të të dënuarit në të ardhmen, sigurinë e moskryerjes prej tij të 

veprave penale, rrethana e prova për përgatitjen e të dënuarit për riintegrim, por, në veçanti edhe 

raportin e të dënuarit me viktimat e veprave penale, kontributin për shuarjen ose minimizimin e 

pasojave të veprës penale, si dhe gjendjen shpirtërore, dhimbjen që mund t’u shkaktohet 

viktimave nga lirimi i parakohshëm i të dënuarit. Sikurse ka theksuar GJEDNJ në çështjen 

Murray kundër Holandës “Qëllimi i procedurës [parashikuar në nenin 1:30 të Kodit Penal] 

është parandalimi i ekzekutimit të dënimit me burgim të përjetshëm automatikisht ose për arsye 

të pahijshme që çojnë në një jetë pa shpresë për personat në fjalë. Natyrisht interesat e personit 

të dënuar duhet të peshohen kundër interesave të shoqërisë, dhe në veçanti duhet të merret 

parasysh pozita e të afërmve të viktimës ose të vetë viktimave. Paragrafi i dytë [i Nenit 1:30] i 

referohet rrezikut të recidivizmit…”  
 

66.20. Prandaj Këshilli vlerëson se çështja e përzgjedhur për referim nga magjistrati, nuk përbën 

rast identifikues për çështjen që kishte për shqyrtim, kështu që jurisprudenca e GJEDNJ-së në 

vendimin e datës {…}, në çështjen Del Ria Prada kundër Spanjës, jo vetëm nuk mund të 

zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejt (njësoj sikur do të ishte një dispozitë e Konventës) por as nuk 

mund të merret në referencë për çështjet që kanë të bëjnë me lirimin para kohe me kusht në 

përgjithësi e aq më pak për lirimin e të dënuarve me burgim të përjetshëm, sikurse ka qenë rasti 

në shqyrtim. Për rrjedhojë, në këtë pjesës arsyetuese të vendimit që i takon kërkuesit {…}, 

magjistrati, jo vetëm ka referuar në mënyrë të gabuar si qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese 

ashtu edhe praktikën e GJEDNJ-së, (sepse çështja e tij në shqyrtim nuk është e ngjashme me 

çështjet që i referon si qëndrime të gjykatës Kushtetuese apo më tej, se zbaton drejtpërsëdrejti si 

standard të GJEDNJ-së), por edhe shtrembëron me qëllim dhe keqbesim, si faktet e rrethanat 

e çështjes në gjykim ashtu edhe arsyetimin e Gjykatës Kushtetuese e përfundimet e saj, në aktin 

përfundimtar të çështjes së kërkuesit {…}   
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66.21. Rezulton se magjistrati megjithëse ka cituar e shtjelluar gjithë Konventat e Traktatet e 

mundshme Ndërkombëtare si dhe vendime të GJEDNJ-së, të Gjykatës Kushtetuese dhe të 

Gjykatës së Lartë, ka konkluduar se  “jurisprudenca teorike dhe ajo praktike nuk jep ndonjë 

përcaktim, të qartë se si duhet të veprohet” në lidhje me interpretimin e dëshiruar prej gjykatës 

për nenin 65 të Kodit Penal. Sigurisht që në këtë “jurisprudencë teorike dhe praktike” magjistrati 

nuk ka dashur të përzgjedhë, jo vetëm jurisprudencën referuese të GJEDNJ-së, (e cila nuk 

mungon as për kriteret e kushtet e lirimit me kusht të të dënuarve, përfshirë edhe ata me burgim 

të përjetshëm) por as aktet ndërkombëtare që kanë dhënë rekomandime për nevojën e shqyrtimit 

të kërkesave të të dënuarve me burgim të përjetshëm dhe kushtet kur mund të pranohet lirimi i 

tyre me kusht.  

 

66.22. KLGJ konstaton se magjistrati, haptazi nuk i referohet ligjit e fakteve të çështjes në 

shqyrtim sepse dëshiron e synon të injorojë praktikën e unifikuar, e detyrueshme për 

aplikim nga gjykatat shqiptare të shtjelluar në orientimet e Vendimeve Unifikuese nr. 4/2003  

 

dhe nr. 2/2015 të KBGJL. Në mënyrë të gabuar, por të dëshiruar sipas zgjidhjes që i ka dhënë 

rastit magjistrati, në arsyetim tentohet të “zbatohet drejtpërdrejtë” praktika e GJEDNJ-së, duke 

u justifikuar se: “Kjo është arsyeja që gjykata i është referuar për zgjidhje çështjes Del Rio Prada  

 

kundër Spanjës, vendimi dt. {…}”. Duke zëvendësuar emrin e aplikuesit të çështjes së shqyrtuar 

nga GJEDNJ-ja në rastin e sipërcituar, me emrin e kërkuesit {…}në rastin në gjykim, magjistrati, 

me dashje ka tentuar të arsyetojë përse nuk zbaton vendimin Unifikues të KBGJL, (sipas së cilës 

kërkesa duhej të rrëzohej sepse kërkuesi nuk ka shlyer ende 35 vjet burgim), duke shtrembëruar 

tërësisht faktet e ndryshme me rastin e {…}.  

 

66.23. Sikurse u arsyetua më lart, ndryshe nga sa referon gjyqtari {…}, në atë rast gjykata 

spanjolle kishte caktuar një masë dënimi, pra aplikuesi ishte dënuar me 30 vjet burgim dhe priste 

të lirohej kur ky afat të skadonte. Ishin ndryshimet e mëpasshme ligjore që GJEDNJ-ja vlerësoi 

se kishin shkelur të drejtat e tij, sepse lirimi ishte shtyrë pas plotësimit të masës së dënimit të 

caktuar më parë. Ndërsa në rastin në shqyrtim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, kërkuesi 

{…}, ishte dënuar nga gjykata Italiane me burgim të përjetshëm, me cilësimin e saktë në 

dispozitiv se dënimi ka filluar në vitin {…} dhe nuk skadon kurrë. Ky dënim është 

konvertuar me të njëjtën natyrë edhe nga gjykata shqiptare gjatë njohjes së vendimit penal të 

huaj, pas kërkesës së të dënuarit {…} Prandaj, kërkuesi {…}, nuk mund të jetë në kushte të 

ngjashme me aplikuesin Del Rio Prada kundër Spanjës. Ndryshe nga ky i fundit {…}, nuk 

ka pasur pritshmëri se do të lirohej as kur të  vuante 25 vjet  burgim, as kur të vuante 30 

apo 35 vjet burgim, sepse me vullnet kishte pranuar të transferohej në Shqipëri, duke e 

ditur që dënimi i tij me burgim nuk do të skadonte kurrë.  
 

66.24. Në se kërkuesi do të ishte në të njëjtat kushte si aplikuesi në rastin e shqyrtuar nga 

GJEDNJ, edhe sipas nenit 3 të K.Penal shqiptar edhe sipas interpretimit të Vendimit Unifikues të 

KBGJL, nuk do të kishte qenë kurrë e nevojshme që çështja e tij të shkonte deri në Strasburg. 

Lirimi i tij nuk do të vihej kurrë në diskutim, nëse do të ishte vuajtur plotësisht sipas vendimit 

gjyqësor, pra nuk do të ishte shtyrë kurrë edhe nëse do të ndryshonte ligji penal, sikurse ka 

ndodhur nga gjykata Spanjolle. Por rasti i shqyrtuar nga magjistrati është krejt i ndryshëm, pa 

lidhje logjike me rastin e referuar nga praktika e GJEDNJ-së, prandaj përveçse e bën vendimin 

konfuz, konkluzioni i magjistratit në përfundim të këtij argumenti është i gabuar e në 

kundërshtim me përmbajtjen e nenit 3 të K.Penal dhe praktikës unifikuese të KBGJL.  

 

66.25. Për rrjedhojë Këshilli vlerëson se magjistrati jo vetëm ka lejuar zbatim të gabuar të 

ligjit material e procedural i konstatuar edhe nga një gjykatë më e lartë, por për këtë pjesë 

të vendimit, çmohet se me dashje, ka bërë shtrembërim të qëllimshëm të fakteve në 

arsyetimin e vendimit, duke përmbushur kërkesat e shkeljeve të parashikuara nga germat 
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“a”, ‘b” të pikës “2” të nenit 102 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.  

 

67. Këshilli sjell në vëmendje se të gjitha rrethanat e parashikuara nga ligji në paragrafin e dytë 

të nenit 65 të K.Penal, duhet të përmbushen në mënyrë kumulative, jo vetëm sepse ligjvënësi ka 

përdorur lidhësen bashkuese “dhe”, por edhe sepse plotësimi i të tre kushteve (vuajtja jo më pak 

se 35 vjet, sjellja shembullore gjatë gjithë kësaj periudhë, arritja e qëllimit të dënimit-

rehabilitimi dhe edukimin e tij- riintegrimi) do të justifikonin edhe ekzistencën e rastit të 

jashtëzakonshëm që kërkohet për mundësinë e lirimit të të dënuarit me burgim të përjetshëm. 

 

67.1 Nga verifikimi i procedurës gjyqësore të ndjekur nga magjistrati, rezulton haptazi se jo 

vetëm nuk ka mbajtur në konsideratë këto kërkesa të ligjës, por ka vepruar në kundërshtim të 

hapur edhe me vendimin unifikues të KBGJL nr{…}. Verifikimi i këtyre kushteve të nenit 65/2 

të K.Penal, nuk mund të kuptohet pa verifikuar në detaje e jo vetëm formalisht natyrën e  

 

veprës penale që ka kryer i dënuari. Rehabilitimi i tij, nuk lidhet vetëm me mungesën e masave 

disiplinore për periudhën disa javore të vuajtjes së dënimit në Burgun e Drenovës Korçë, apo atë 

disavjeçare në Shqipëri. Sipas Vendimit Unifikues të KBGJL nr. {…}, (por edhe jurisprudencës 

së GJEDNJ-së dhe një sërë aktesh ndërkombëtare që trajtojnë këtë problematikë),  

 

gjatë shqyrtimit të kërkesës për lirimin me kusht të një të dënuari, duhen mbajtur në konsideratë 

disa rrethana që mund të verifikohen vetëm nëse gjykata administron dhe analizon pjesën 

arsyetuese të vendimit të dënimit, prej së cilës jo vetëm do të marrë dijeni për natyrën e veprës 

penale të kryer, por edhe për rrethanat konkrete të kryerjes së saj, për rolin e të dënuarit në 

kryerjen e veprës, për motivet e qëllimin e kryerjes së saj etj. Mbi bazën e shqyrtimit të këtyre 

rrethanave në raport me sjelljen e të dënuarit gjatë gjithë kohës së vuajtjes së dënimit, mund të 

arrihet në një përfundim të drejtë nëse i dënuari është rehabilituar dhe se lirimi i tij i 

mundshëm, nuk do të përbëjë, me siguri maksimale, rrezik për shoqërinë.  

 

67.2. Nga arsyetimi i vendimit të lirimit të të dënuarit {…}, rezulton se magjistrati nuk ka 

mbajtur në konsideratë orientimet e KBGJL, që shprehen se: “33. Natyra e veprës penale të 

kryer ёshtё një nga elementët mё tё rёndёsishёm qё duhet tё merret parasysh nga ana e gjykatës 

nё shqyrtimin e kërkesës për lirim me kusht. Sa mё e lartё tё jetë rrezikshmëria shoqërore e 

veprës penale tё kryer, aq mё i thellë duhet tё jetë hetimi gjyqësor nё lidhje me riedukimin e tё 

dënuarit. Gjithashtu, edhe rrethanat e kryerjes sё veprës penale, duhet tё mbahen nё 

konsideratë. Një vepër penale e kryer nё bashkëpunim, me paramendim, apo me dhunë tregon 

për një shkallë tё lartё rrezikshmërie tё tё dënuarit, çka duhet tё shtyjё gjykatën për tё qenë 

veçanërisht e kujdesshme nё pranimin e kërkesës për lirim me kusht. Nё këto raste, gjykata duhet 

tё jetë pothuajse plotësisht e bindur, nëpërmjet fakteve dhe rrethanave konkrete, se i dënuari nuk 

do tё jetë burim rreziku për shoqërinë nëse lirohet.”  

 

67.3. Madje Këshilli konstaton se në vendim nuk referohet asnjë e dhënë për rrethanat konkrete 

të kryerjes së vrasjeve nga i dënuari, pra duket se magjistrati nuk ka kryer veprimet e duhura për 

analizimin e vendimit të dënimit Gjykatës së Milanos, të njohur nga gjykata shqiptare me 

vendim njohje. Kjo sjellje e magjistratit bie ndesh jo vetëm me vendimin e sipërcituar unifikues 

të Gjykatës së Lartë, por edhe me jurisprudencën e GJEDNJ-së, e cila në çështjen Murray 

Kundër Holandës, shprehet se: “Sa i përket rrethanave specifike të rastit në fjalë, kur aplikanti 

paraqiti kërkesën e tij në Gjykatë, ai ishte burgosur tashmë për rreth tridhjetë vjet. Kërkesat e tij 

të përsëritura për një falje u refuzuan, ndër të tjera, për shkak të ekzistencës së vazhdueshme 

të një rreziku të recidivizmit…..”...  

8.2 Privimi i lirisë së personit të dënuar ka zgjatur në mënyrë të konsiderueshme më shumë se 

njëzet vjet, pra mbi tridhjetë e tre vjet. Prandaj gjykata duhet të vlerësojë nëse ekzekutimi i 
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mëtejshëm i pakushtëzuar i dënimit me burgim të përjetshëm nuk i shërben më qëllimit të 

arsyeshëm.   
8.3 Nga arsyet e dhëna nga gjykata [e dënimit] për dënimit me burgim të përjetshëm ... që 

qëllimi i këtij dënimi ishte mbrojtja e shoqërisë kundër recidivizmit nga personi i dënuar. 

Rreziku i recidivizmit konsiderohej nga gjykata [e dënimit] të jetë veçanërisht i lartë, ndërsa 

trajtimi nuk konsiderohej i mundur.  
8.4 Së pari, gjykata duhet të vlerësojë se deri në ç’masë ende ekziston rreziku i recidivizmit së 

ekzistencës në atë kohë ende i pranishëm sot. Lidhur me këtë, së pari duhet të theksohet se në 

kohën kur rreziku konsiderohej veçanërisht i lartë në pikëpamjen e personalitetit të personit të 

dënuar dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur trajtim në asnjë formë apo lloj”. 

 

67.4. Duke mos analizuar asnjë rresht nga arsyetimi i vendimit të gjykatës së dënimit në lidhje 

me rrezikshmërinë e të dënuarit në kohën e kryerjes së veprës penale, tendencën e tij për t’u 

përfshirë në kryerjen e krimeve të rënda e me natyrë të krimit të organizuar, magjistrati ka 

shkelur rëndë procedurën që duhet të ndiqte në rastin në gjykim. Verifikimi i prirjes recidiviste të  

 

të dënuarit, as nuk është kryer si duhet e as nuk është marrë në konsideratë në dhënien e 

vendimit, prandaj edhe Gjykata e Apelit Korçë e ka gjetur vendimin të cenueshëm.  

 

67.5. Kjo “mangësi” në veprimtarinë procedurale të magjistratit bëhet edhe më e rëndë për faktin 

se në vendim pasi përshkruan dinamikën e ndryshimeve të nenit 78 të K.Penal, magjistrati 

konkludon se “veprimet e anës objektive të të dënuarit {…}, nuk janë kualifikuar për asnjë rast si 

vrasje për gjakmarrje”, por në fakt nuk rezulton që as të ketë verifikuar përmbajtjen e pjesës 

arsyetuese të vendimit të dënimit të dhënë nga gjykata e shtetit dënues dhe as të ketë bërë 

analizën e ngjarjes së ndodhur në Itali, me pasojë vrasjen e dy personave (të cilat mund të 

kualifikonin veprën si ‘vrasje për gjakmarrje’ dhe rrjedhimisht të përjashtohej nga mundësia për 

lirim me kusht sipas parashikimeve të nenit 65/3 të K.Penal). 

 

67.6. Për rrjedhojë konkluzioni i magjistratit lidhur me veprën penale të kryer nga i dënuari, nuk 

është bindës sepse nuk ka zbatuar me korrektesë ligjin procedural dhe kërkesat e vendimit 

Unifikues nr. {…}të KBGJL. Në vendim nuk janë analizuar rrethanat e kryerjes së vrasjeve dhe 

posaçërisht motivet e të dënuarit {…} për t’u përfshirë në këtë veprimtari kriminale me pasojë 

marrjen e jetëve të viktimave. Në mungesë të këtyre rrethanave, pjesa e arsyetimit të vendimit 

për konkluzionin se {…} nuk ka kryer vrasjet për gjakmarrje, nuk është bindës e shterues, si dhe 

është nxjerrë në kundërshtim me kërkesat e ligjit material e procedural. 

 

68. Këshilli konstaton se nga arsyetimi i vendimit del se gjykata nuk ka arritur të kontaktojë 

asnjë prej të afërmve të viktimës {…}. Për më tepër në aktet ka rezultuar se nëna dhe motra e 

viktimës janë zhdukur pas vrasjes së kryer nga i dënuari {…} Kështu që në lidhje me të afërmit e 

viktimës nuk mund të thuhet as se janë bërë përpjekje nga i dënuari për normalizimin e 

marrëdhënieve dhe as për pakësimin e pasojave të veprës penale të kryer prej tij. 

 

68.1. Ndërsa për të afërmit e viktimës së dytë {…}., rezulton se gjykata ka mundur të kontaktojë 

e pyesë në seancë gjyqësore vetëm një dëshmitar A.P. (vëlla i viktimës{…}i cili pretendon të 

jetë edhe djalë teze me viktimën e parë {…}.), si dhe ka pyetur edhe vetë të dënuarin {…} 

KBGJL në vendimin nr {…}ndër të tjera përcaktojnë se: “34. Qëndrimi i personit të dënuar 

ndaj veprës penale dhe ndaj viktimës apo familjes së viktimës ёshtё elementi i dytë qё ligji 

parashikon për t’u trajtuar nё raportin e Drejtorit tё IEVP-sё. Pendimi i tё dënuarit duhet tё 

rezultojë nga tё dhëna objektive. Nё kёtё kuptim, nuk mjafton vetëm deklarimi i tё dënuarit 

para gjykatës se shpreh pendesë për veprën e kryer, por ky qëndrim pendues tё ketë rezultuar 

edhe gjatë vuajtjes sё dënimit, nё raport me bashkёvuajtёsit e tjerë, personelin e institutit 

penitenciar, me familjarët e tij, marrjen pjesë nё aktivitete riedukuese, dëshirën për tё punuar, 

etj.  
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Për sa i përket normalizimit tё marrëdhënieve me viktimën/tё dëmtuarin apo familjarët e tij, nëse 

rezulton tё ketë ndodhur, gjykata duhet natyrisht ta marrё parasysh si element nё favor tё 

kërkuesit. Megjithatë, Kolegjet vlerësojnë se, ndërsa nё vetvete normalizimi i marrëdhënieve nuk 

ёshtё kusht i domosdoshëm për pranimin e kërkesës për lirim me kusht, me rendësi ёshtё tё 

paktën tentativa e tё dënuarit për tё kërkuar faljen dhe normalizimin e marrëdhënieve me 

personin e dëmtuar/viktimën dhe familjen e tij, si dhe zëvendësimi i dëmit tё shkaktuar nga vepra 

penale ose ndihma aktive për të zhdukur ose pakësuar pasojat e veprës penale. 

 

68.2. Ndërsa nga jurisprudenca e GJEDNJ-së në çështjen {…}, përcaktohet e kërkohet një nivel 

edhe më i lartë i verifikimit të raporteve të të dënuarit me të afërmit e viktimës: 8.8 Gjykata më 

tej merr në konsideratë pozicionin e të afërmve të viktimës. Është vërtetuar mjaftueshëm që 

lirimi me kusht në të ardhmen do të sjellë pasoja të pafavorshme psikologjike për ta. Gjykata 

vëren në lidhje me këtë, se gjatë viteve të afërmve të viktimës nuk u është siguruar as përkrahja 

adekuate për t’i ndihmuar ata që të pajtohen me pikëllimin e tyre ose, nëse është e nevojshme, 

me trajtimin e problemeve të tyre psikologjike. Prandaj është lehtësisht e kuptueshme se ata janë 

shumë të tronditur tani që mundësia e lirimit të kushtëzuar të  

 

personit të dënuar po konsiderohet për herë të parë. Në këtë kontekst, gjykata i jep rëndësi faktit 

se pas kryerjes së veprës së tij personi i dënuar kërcënoi të afërmit e viktimës dhe në këtë mënyrë 

kontribuoi në ndjenjën e tyre të pasigurisë. Personi i dënuar nuk ka treguar se ka ndonjë 

mendjehollësi në pasojat e veprës së tij ose veprimeve të tij të mëvonshme. 8.9 Bazuar në sa më 

sipër, gjykata është e mendimit se vazhdimi i ekzekutimit të dënimit me burgim të përjetshëm 

shërben ende për një qëllim të arsyeshëm. Prandaj, gjykata nuk do të vazhdojë të urdhërojë 

lirimin me kusht të personit të dënuar.” 8.10 Duke marrë parasysh sa më sipër, gjykata 

gjithashtu nuk e sheh asnjë shkak për ta shtyrë shqyrtimin e tij në pritje të hetimeve të 

mëtejshme, siç kërkohet nga mbrojtja si një rrugë alternative e veprimit.  8.11 Gjykata shton se 

është në dijeni të faktit se konsideratat e saj të paraqitura sipas pikave 8.6 dhe 8.7 duket se 

ofrojnë pak mundësi për lirim në të ardhmen, pasi kjo do të kërkonte imperativisht që në 

periudhën e ardhshme, një formë trajtimi duhet të zër vend në çdo rast, aspekte të tilla si 

analiza e krimit, marrëdhëniet dhe refuzimi duhet të trajtohen. Ndoshta një trajtim i tillë mund 

të organizohet në një farë mënyre në [{…}]. Gjykata më tutje konsideron se pozita e të afërmve 

mund të jetë e ndryshme edhe në kohën e një shqyrtimi të mëpasshëm nëse ata vazhdojnë të 

marrin mbështetjen e nevojshme në trajtimin e ndjenjave të tyre të zisë, zemërimit dhe frikës’. 

Prandaj Këshilli konkludon se magjistrati nuk ka përmbushur funksionet e tij për verifikimin e 

plotë të këtyre raporteve mes të dënuarit dhe personave të afërm me viktimat e veprës së tij 

penale, as sipas vendimit Unifikues të KBGJL dhe as sipas praktikës së GJEDNJ-së.  

 

68.3. Në lidhje me pretendimet e magjistratit se Vendimi Unifikues nr. {…}i Kolegjeve të 

Bashkuara të Gjykatës së Lartë, nuk gjen zbatim të detyrueshëm në çështjen objekt kërkimi për 

fillimin e procedimit disiplinor pasi për çdo rast të vlerësimit dhe unifikimit të praktikës 

gjyqësore, kjo vendimmarrje e karakterit unifikues, i referohet konceptit trajtues dhe zbatues të 

nenit 64 të Kodit Penal dhe për asnjë rrethanë konceptit trajtues dhe zbatues të nenit 65 të po 

këtij Kodi, si dhe pretendimit se “Arsyet e veçanta” të kërkuara nga neni 64 i Kodit Penal dhe të 

trajtuara specifikisht nga Vendimi Unifikues nr. {…}i KBGJL, nuk kanë lidhje organike dhe 

ligjore me “Rastin e jashtëzakonshëm”, të kërkuar nga neni 65 i Kodit Penal, Këshilli vlerëson se 

Vendimi Unifikues nr. {…}i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, që i referohet 

konceptit trajtues dhe zbatues të nenit 64 të Kodit Penal, duhet të mbahet në konsideratë edhe 

gjatë trajtimit dhe zbatimit të nenit 65 të Kodit Penal, për sa kohë këto dy nene së bashku 

rregullojnë të njëjtin institut të së drejtës materiale penale, “lirimin me kusht”. Për më tepër 

vetë magjistrati në vendimin nr. {…}DA, datë 14.02.2019, i është referuar këtij vendimi 

unifikues gjatë analizimit dhe arsyetimit të ‘arsyeve të veçanta’, ‘rastit të jashtëzakonshëm’ etj.   

 



16 
 

69. Sa më lart, në përfundim të procedimit disiplinor të zhvilluar, Këshilli arrin në përfundimin 

se, veprimet/mosveprimet e kryera nga ana e magjistratit {…} në dhënien e vendimit nr. nr. 

{…}DA, datë 14.02.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kanë të bëjnë me 

mosrespektim të rëndë dhe të përsëritur të legjislacionit procedural dhe material i konstatuar nga 

një gjykatë më e lartë si dhe parashtrim i shtrembëruar i fakteve dhe rrethanave në mënyrë të 

dukshme në aktet e nxjerra, të cilat përbëjnë shkelje disiplinore të parashikuara nga neni 102, 

pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar.   

 

70. Në nenin 115, pika 1, të Ligjit  nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar parashikohen në mënyrë jo shteruese, si kritere për 

caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore: (a) lloji dhe rrethanat e shkeljes; (b) shkalla e 

fajësisë dhe motivi; (c) pasojat e shkeljes; (ç) të dhënat profesionale, të çështjeve disiplinore dhe 

të dhëna kriminale të magjistratit; (d) masën e ndonjë rreziku të shkaktuar nga shkelja 

disiplinore; (dh) çdo rrethanë e rëndësishme që ka lidhje me shkeljen; (e) rrethana të lidhura me 

gjendjen shëndetësore të magjistratit; (ë) sjellja e magjistratit pas kryerjes së shkeljes dhe pas  

 

fillimit të hetimit; (f) sjellja e magjistratit gjatë procedimit hetimit/procedimit disiplinor dhe 

qëndrimin që mban ndaj tij; (g) çdo çështje tjetër që konsiderohet e rëndësishme. 

 

71. Në analizë të rrethanave të kryerjes së shkeljes disiplinore rezulton se: (i) nga ana e 

magjistratit janë ndërmarrë veprime/mosveprime të cilat kanë të bëjmë me mosrespektim të 

rëndë dhe të vazhduar të legjislacionit material dhe procedural penal, duke mos respektuar 

parashikimet e nenit 3, 64, 65 të Kodit Penal, si dhe parashikimet e vendimeve Nr. {…}, Nr. 

{…}, të Kolegjeve të Bashkuara, të Gjykatës së Lartë; (ii) nuk janë respektuar dispozitat penale 

me karakter urdhërues, të cilat parashikojnë kritere me karakter objektiv, ndalues dhe me një 

përmbajtje të drejtpërdrejtë dhe lehtësisht të kuptueshme ku përvoja e gjatë profesionale në 

detyrë e magjistratit e lejon të interpretojë dhe zbatojë drejt këto dispozita; (iii) gjatë dhënies së 

vendimit {…}datë 14.02.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë arsyetimi i bërë nga ana e 

magjistratit nuk është bërë në përputhje me provat e administruara në gjykim dhe në përputhje 

me faktet dhe rrethanat që janë provuar gjatë procesit gjyqësor, si dhe faktet dhe rrethanat janë 

parashtruar dukshëm në mënyrë të shtrembëruar dhe vetëm për t’ju përshtatur plotësimit të 

kërkesave formale (me natyrë objektive) si dhe atyre me natyrë subjektive të nenit 64 dhe 65 të 

Kodit Penal; (iv) nga ana e magjistratit nuk është mbajtur në konsideratë krahas jurisprudencës së 

Gjykatës së Lartë në lidhje me këtë institut të së drejtës penale[5] edhe vetë praktika e tij e 

ndjekur gjatë trajtimit të kërkesave me objekt “Lirim me kusht”; (v) këto veprime/mosveprime të 

tij janë kryer në mënyrë drejtpërdrejtë, të vazhduar, të vullnetshme dhe të pajustifikuar brenda të 

njëjtit proces gjyqësor; arrihet në konkluzionin se shkelja disiplinore është kryer nga ana e 

magjistratit {…} me dashje direkte. 

 

72. Në analizë të kriterit “pasojat e shkeljes” në raport me faktet e provuara në këtë proces 

disiplinor rezulton se si pasojë e veprimeve të kryera nga ana e magjistratit është liruar një i 

dënuar i rrezikshëm, i cili përbën rrezik për komunitetin si dhe shoqërinë në përgjithësi. Kryerja 

e veprimeve/mosveprimeve nga ana e magjistratit {…} ka cenuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 

qëllimin (ratio) e institutit të lirimit me kusht të parashikuar nga norma penale. Parashikimi i 

kërkesave apo kushteve është një garanci për funksionet e dënimit dhe natyrisht duke mos u 

sakrifikuar objektivi kryesor që është siguria e komunitetit ndaj personave me rrezikshmëri të 

lartë shoqërore. Ky fakt provohet edhe në analizë të procedurës së ekzekutimit të vendimit Nr. 

                                                           

[5] Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, vendim nr. {…}, datë 10.01.2012; Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, vendim nr. 

72, datë 07.03.2012; Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, vendim nr. 125, datë 02.05.2012; Gjykata e Lartë, Kolegji 

Penal, vendim nr. 155, datë 16.11.2011; Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, vendim nr.160, datë 08.06.2012; Gjykata e 

Lartë vendim nr.2, datë 25.05.2015, të Kolegjeve të Bashkuara, të Gjykatës së Lartë; Gjykata e Lartë vendim nr. 4, 

datë 27.03.2003, të Kolegjeve të Bashkuara, të Gjykatës së Lartë. 
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{…}, datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë nga ku nuk rezulton që ky vendim të jetë 

ekzekutuar. 

 

72.1. Në të njëjtën kohë, ushtrimi i pa rregullt të detyrës nga ana e magjistratit ka sjellë pasoja 

për dhënien e drejtësisë, cenimin e prestigjit të gjyqtarit dhe humbjen e besimit ndaj tij, si dhe ka 

cenuar besimin e publikut te drejtësia. Besimi i publikut nuk është nocion i papërkufizuar, por se 

ai gjen mbështetje te vlerat themelore dhe standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes së 

magjistratëve, sipas përcaktimeve të neneve 3 dhe 4 të ligjit nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar. Në nenin 3, pika 5, të ligjit nr. {…} 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, është 

parashikuar se sjellja e magjistratit është e lidhur me garantimin e ruajtjes e forcimit të besimit 

të publikut tek sistemi i drejtësisë. Nëse magjistratët nuk e përmbushin plotësisht rolin e tyre 

për dhënien e sigurimin e drejtësisë në shoqëri ekziston rreziku i humbjes së besimit të 

publikut në sistemin e drejtësisë. Besimi i publikut dhe respekti për gjyqësorin janë garanci të 

demokracisë dhe stabilitetit në një shoqëri demokratike. 

 

72.2. Sjellja e gjyqtarëve në kontekstin profesional është shumë e rëndësishme. Referuar 

parimeve të Bangalores, cenimi edhe vetëm i parimeve të etikës, në marrëdhëniet e punës apo 

edhe jashtë saj mund të përbëjë shkak për cenimin e besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. 

Referuar “teorisë së dukjes”, drejtësia jo vetëm duhet të bëhet por edhe duhet të shihet. Në këtë 

kuptim, sjellje të caktuara të gjyqtarit konsiderohen si cenim i parimit të besimit të publikut tek 

drejtësia. 

 

72.3. Në rastin konkret, lirimet me kusht të individëve të cilët kanë kryer vepra penale të rënda 

dhe me rrezikshmëri shoqërore të lartë ka shkaktuar ndjeshmëri të lartë publike, raportime 

mediatike, analiza e deklarata politike e ndërkombëtare. Vendimmarrja e gjyqtarit e cila solli një 

pasojë të rëndë shmangien e të dënuarit me burgim të përjetshëm të caktuar nga autoritetet e 

huaja e i njohur nga autoriteti gjyqësor vendas, ka sjellë si pasojë diskreditimin e figurës së 

gjyqtarit shqiptar edhe në raport me autoritetet gjyqësore homologe të shtetit italian. 

Rrjedhimisht, sjellja konkrete e gjyqtarit {…} ndikoi në uljen e besimit publik tek sistemi 

gjyqësor. 

 

73. Për sa më sipër, duke mbajtur në konsideratë: (i) natyrën e shkeljes disiplinore të parashikuar 

nga neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar; (ii) rrethanat e shkeljes së kryer të cilat 

kanë të bëjnë me mosrespektim të rëndë dhe të vazhduar të legjislacionit material dhe procedural 

penal; (iii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e magjistratit me dashje direkte; (iv) pasojat e 

shkeljes disiplinore lidhur me lirimin e një të dënuari të rrezikshëm i cili përbën rrezik për 

komunitetin dhe shoqërinë në kundërshtim më parashikimet legjislacionit material dhe 

procedural penal; (v) cenimin e imazhit të sistemit gjyqësor dhe besimit të publikut në sistemin e 

drejtësisë; (vi) mungesën ndonjë arsye specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që 

mund të lidhet me mosfunksionimin e sistemit gjyqësor, arrihet në konkluzionin se 

veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit {…} që përbëjnë shkelje disiplinore 

sipas nenit 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në rastin konkret përbëjnë “Shkelje shumë 

të rëndë disiplinore”.  

 

74. Ligji nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar i referohet sanksionit disiplinor me termin “masë disiplinore”. Për të mundësuar 

zbatimin e parimit të drejtësisë, objektivitetit, individualizmit dhe proporcionalitetit  parashikon 

një listë prej 6 masash disiplinore (nga më e lehta te më e rënda), me qëllim që ndaj magjistratit 

të jepet ajo masë që është e domosdoshme dhe e dobishme për arritjen e qëllimit të procedimit 

disiplinor ndaj tij dhe në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer.  
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74.1. Qëllimi thelbësor i masës disiplinore është mbrojtja e interesit publik nëpërmjet 

deklarimit të përgjegjësisë disiplinore të magjistratit për shkak të shkeljes disiplinore që ai ka 

kryer dhe marrja e masave aktive për edukimin e magjistratit, nëse një gjë e tillë është e 

mundur. Në të njëjtën kohë masa disiplinore që caktohet ndaj magjistratit përmbush edhe dy 

qëllime parandaluese: (i) parandalimin e posaçëm, në kuptimin që magjistrati në të ardhmen të 

mos kryejë më shkelje disiplinore; dhe (ii) parandalimin e përgjithshëm, në kuptimin që 

magjistratët e tjerë kuptojnë që një sjellje e papërshtatshme nuk duhet kryer, pasi është e 

ndëshkueshme me masë disiplinore.  

 

74.2. Ndërkohë, në rastin kur shkelja disiplinore e kryer është aq e rëndë sa e bën magjistratin 

të papërshtatshëm apo të padenjë për të vazhduar funksionin e tij, atëherë masa disiplinore nuk 

mund të luajë më rol edukues. Në këtë rast, masa disiplinore merr përsipër të mbrojë interesin 

publik, duke larguar nga detyra magjistratin dhe duke u kthyer kështu në masë me natyrë të 

pastër ndëshkuese ndaj tij. Kjo masë disiplinore përcaktohet pikësëpari në nenin 140, pika 2, të  

Kushtetutës, sipas të cilit gjyqtari shkarkohet nga detyra kur: a) kryen shkelje të rënda 

profesionale ose etike që diskreditojnë pozitën dhe figurën e tij gjatë ushtrimit të detyrës; b) 

është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi. Në të njëjtën kohë kjo masë 

parashikohet edhe në nenin 111 të Ligjit nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ku parashikohet përgjegjësia disiplinore e magjistratit për 

një shkelje shumë të rëndë, që e bën atë të papërshtatshëm ose të padenjë për të vazhduar 

ushtrimin e funksionit. Papërshtatshmëria ose padenjësia e magjistratit për të vazhduar 

funksionin mund të ketë si shkak: (i) dënimin e magjistratit për kryerjen e një krimi; (ii) 

paaftësinë e rëndë dhe dukshme të magjistratit; ose (iii) sjellje të kryer me pakujdesi të rëndë, 

që shkel haptazi vlerat themelore të sistemit gjyqësor. 

 

74.3. Ligji nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, i cili ka dalë në bazë dhe në zbatim të nenit 140 të Kushtetutës, ka përcaktuar se cilat 

veprimet/mosveprime të magjistratëve përbëjnë shkelje disiplinore, të cilat përbëjnë dhe shkak 

për marrjen e masës disiplinore ndaj gjyqtarit. Në të njëjtën kohë, në ligj nuk parashikohen në 

mënyrë të drejtpërdrejt se cilat shkelje disiplinore janë të lehta, të rënda apo shumë të rënda, por 

për të arritur në këtë konkluzion në lidhje me rëndësinë e shkeljes disiplinore duhet të bëhet rast 

pas rasti një analizë juridike dhe faktike e kritereve për caktimin e rëndësisë së shkeljes 

disiplinore të parashikuara nga neni 115 i Ligjit nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar në raport me faktet e provuara në këtë 

proces disiplinor. 

 

74.4. Në rastin konkret për sa është analizuar më sipër, është arritur në konkluzionin se 

veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit {…} që parashikohen si shkelje 

disiplinore nga neni 101, pika 1, shkronja “b” dhe neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të 

Ligjit nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  

ndryshuar, përbëjnë “Shkelje shumë e rëndë disiplinore”.  

 

74.5. Ligji nr. {…} “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, parashikon se për shkelje shumë të rënda disiplinore mund të jepet masa disiplinore 

“Pezullimi si masë disiplinore” apo “Shkarkimi”. Të dyja këto masa mund të jepen për shkelje 

shumë të rënda, por vetëm me dallimin lidhur me papërshtatshmërinë apo padenjësinë e 

magjistratit për të vazhduar funksionin e tij, si pasojë e kryerjes së një shkelje disiplinore që 

diskrediton pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës.  

 

74.6. Në këto kushte, në rastin konkret duhet të analizohet fakti nëse veprimet/mosveprimet e 

ndërmarra nga ana e magjistratit {…} që përbëjnë “Shkelje shumë e rëndë disiplinore” përbëjnë 

“akte që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit” gjatë ushtrimit të detyrës” dhe për 
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rrjedhojë e bëjnë atë të pa përshtatshëm apo të padenjë për të vazhduar funksionin e tij si 

magjistrat. Veprimet apo mosveprimet e gjyqtarit që analizohen në bazë të rrethanave të kryerjes 

së tyre, momenti subjektiv si dhe dëmet që i sjellin shoqërisë dhe shtetit duhet të jenë të asaj 

natyre që e bëjnë të pamundur kryerjen e mëtejshme të funksioneve.[6] 

 

74.7. Koncepti i shkeljeve të rënda profesionale që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e 

gjyqtarit nuk është i ri në Kushtetutë. Madje, ky koncept është pasuruar edhe nga jurisprudenca 

konstante e Gjykatës Kushtetuese, e cila ka vënë në dukje “...kjo shprehje, përmbledh në vetvete 

një sërë elementësh, të cilët mund të identifikohen rast pas rasti nga organi përkatës që merr 

vendimin për shkarkimin e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Gjykatës së Lartë dhe të 

Prokurorit të Përgjithshëm. Më tej, Gjykata Kushtetuese vazhdon me arsyetimin se ato janë të 

lidhura me akte e sjellje të parregullta e të padenja që këta funksionarë të lartë kryejnë gjatë 

ushtrimit të detyrës, për shkak të saj si dhe jashtë detyrës. Këto veprime apo mosveprime që 

analizohen në bazë të rrethanave të kryerjes së tyre, momenti subjektiv si dhe dëmet që i sjellin 

shoqërisë dhe shtetit duhet të jenë të asaj natyre që e bëjnë të pamundur kryerjen e mëtejshme të 

funksioneve kushtetuese nga këto subjekte [7]. 

 

74.8. Referuar parashikimeve të trajtuara më sipër kuptohet dhe del qartë rëndësia e madhe që ka 

respektimi i normave ligjore nga ana e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës së tij. Kjo rëndësi del 

qartë dhe nga fakti se pikërisht shkeljet e pajustifikuara dhe të vazhduara të këtyre normave, kur  

kanë sjellë ose mund të sjellin pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve ose për dhënien e 

drejtësisë konsiderohen si akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë figurën e gjyqtarit. 

 

74.9. Për sa më sipër nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara, duke mbajtur në konsideratë: 

(i) natyrën e shkeljes disiplinore të parashikuar neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  

ndryshuar; (ii) rrethanat e shkeljes së kryer të cilat kanë të bëjnë me mosrespektim të rëndë dhe 

të vazhduar të legjislacionit material dhe procedural penal; (iii) kryerjen e shkeljes disiplinore 

nga ana e magjistratit me dashje direkte; (iv) pasojat e shkeljes disiplinore lidhur me lirimin e një 

të dënuari të rrezikshëm i cili përbën rrezik për komunitetin dhe shoqërinë në kundërshtim më 

parashikimet legjislacionit material dhe procedural penal; (v) cenimin e imazhit të sistemit 

gjyqësor dhe besimit të publikut në sistemin e drejtësisë; si dhe (vi) mungesën e ndonjë arsye 

specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me mosfunksionimin e 

sistemit gjyqësor; faktin që shkelja disiplinore në rastin konkret përbën “Shkelje shumë të rëndë 

disiplinore”; provohet se magjistrati {…} në vendimmarrjen e tij ka kryer shkelje të rënda 

profesionale duke diskretituar rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. 

 

74.10. Për sa më sipër, duke mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e varur nga 

ekzistenca e përgjegjësisë disiplinore së magjistratit, në përputhje me parimin e ligjshmërisë,  

duke u siguruar që masa e dhënë të jetë e parashikuar nga ligji dhe e nevojshme për të 

përmbushur qëllimin e ligjit; duke u bazuar në kriteret objektive lidhur me rëndësinë e shkeljes 

disiplinore dhe masës disiplinore; individualizmit dhe proporcionalitetit, pra që ndaj 

magjistratit të jepet ajo masë që është e domosdoshme dhe e dobishme, për arritjen e qëllimit të 

procedimit disiplinor ndaj tij, në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer, paraprakisht 

vlerësohet se për veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit {…} që 

parashikohen si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të Ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar; 

që përbëjnë “Shkelje shumë e rëndë disiplinore” dhe që diskreditojnë pozitën dhe figurën e 

gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, duhet të jepet masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, e 

parashikuar në nenin 140, pika 2, germa a) i Kushtetutës dhe neni 111 i ligjit “Për Statusin”.   

 

                                                           
[6] Vendimi Nr. 75/2002, i Gjykatës Kushtetuese; Vendimi Nr. 3/2006 i Gjykatës Kushtetuese. 

[7] Shih për më tepër vendimin 11/2004 
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75. Në lidhje me të drejtën e ankimit, Këshilli verën se neni 147 i ligjit “Për Statusin” përcakton 

të drejtën e ankimit ndaj vendimeve disiplinore. Sipas këtij neni, magjistrati dhe Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë kanë të drejtë të ankimojnë vendimin për caktimin e masës disiplinore në 

gjykatën kompetente. Ndërkohë, neni 140 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon 

shprehimisht se: “….4. Kundër vendimit të shkarkimit mund të bëhet ankim në Gjykatën 

Kushtetuese.” Një dispozitë e veçantë për ankimet është vendosur dhe në ligjin nr.115/2016, 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, konkretisht në nenin 100, në të cilin 

parashikohet se: “1. Ndaj aktit administrativ individual të Këshillit mund të bëhet ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit, përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj. Aktet administrative 

individuale që vendosin masa disiplinore mbi gjyqtarët ankimohen në Gjykatën Kushtetuese... .” 

 

76. Në vijim të procesit të ankimit, neni 179, pika 7 e Kushtetutës parashikon shprehimisht se 

“....7. Gjatë mandatit të tyre nëntëvjeçar gjyqtarët e Kolegjit të Apelimit, sipas nenit 179/b, kanë 

juridiksion disiplinor ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, anëtarëve të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Kolegji i Apelimit shqyrton ankimet ndaj vendimeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore, përkatësisht ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe 

inspektorëve të tjerë… .” 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në Mbledhjen Plenare të datës 10.12.2020, bazuar në nenet 140, pika 

2, shkronja “a”, 147, pika 1 dhe 147/a, pika 1, shkronja “b”, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në nenet 146, pika 2, shkronja “b” dhe 157, të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenet 86, shkronja “e” 

dhe 97, pika 1, shkronja “a” dhe pika 3, të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në nenin 104, të Kodit të Procedurave Administrative 

të Republikës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi çështjen në tërësi, në seancë dëgjimore, në përputhje 

me parashikimet e neneve 142 e vijues të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe dëgjoi palët, në unanimitet,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 

2. Shkarkimin nga detyra të magjistratit {…}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Korçë. 

 

3. Pezullimin e përfitimit të pagës në masën 50% si dhe përfitimet e tjera të magjistratit 

{…}, deri kur ky vendim të marrë formë të prerë. 

 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit në Gjykatën Kushtetuese, afati i të cilit  

fillon nga e nesërmja e njoftimit të arsyetimit të këtij vendimi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 


