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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 

 

 

V E N D I M  

Nr. 464, datë 13.10.2021 

 

 

PËR 

CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT Z. {…}  

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147, pika 1, nenin 147/a, pika 1, shkronja “b” dhe 

nenin 140, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 102, pika 2, shkronja “a”, 

nenin 105, pika 1, shkronja “b”, nenin 107 dhe nenin 146, pika 2, shkronja “b” të Ligjit nr.96/2016, 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nenin 86, 

shkronja “e” dhe nenin 97, pika 1, shkronja “a” dhe pika 3, të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, si dhe në nenin 104 të Kodit të Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë, shqyrtoi kërkesën për procedim disiplinor, që i përket: 

 

KËRKUES:       Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z.Artur Metani. 

 

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

 

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

detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

 

2. Propozimin për caktimin e masës disiplinore, “Ulje e 

përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë 

se një vit”. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 102, pika 2, shkronja “a”, neni 105, pika 1, shkronja “c”, 

ndarja “i” dhe neni 108 i Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi shqyrtoi çështjen në tërësi, në seancë dëgjimore të datës 13.10.2021, 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe dëgjoi:  
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- Inspektorin e Lartë të Drejtësisë z.Artur Metani, i cili përfundimisht kërkoi pranimin e 

kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z.{…} Siananaj, me detyrë 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, për shkeljet disiplinore të parashikuara nga 

neni 102, pika 2, shkronja “a”, e Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

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

disiplinore “Ulje e përkohshme e pagës në masën 40% për një periudhë kohore për një 

vit”. 

 

- Magjistratin z. {…}, i cili kërkoi mospranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë; 

 

 

V Ë R E N: 

 

1. Magjistrati, z.{…}, aktualisht ushtron detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Në datë 28.07.2021, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë për fillimin ndaj tij të procedimit disiplinor1, për shkeljen disiplinore të parashikuar 

nga neni 102, pika 2, shkronja ”a” e Ligjit nr.96/2016, “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe të 

Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar. Në kërkesën për fillimin e procedimit 

disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit, 

z.{…}, të masës disiplinore, “Ulje e përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të 

gjatë se një vit”, të parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja “i” dhe neni 108  i Ligjit 

nr.96/2016, “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të 

ndryshuar (referuar në vijim si Ligji për Statusin).  

 

2. Fillimi i hetimit disiplinor është vendosur nga ish Inspektorati i Këshillit të Lartë i Drejtësisë, 

me vendimin nr. 413/1 prot., datë 25.04.2017. Sipas këtij vendimi, pretendohej se nga ana e 

gjyqtarit ishin kryer shkelje të përsëritura të dispozitave urdhëruese procedurale civile, gjatë 

dhënies së vendime gjyqësore përfundimtare, me objekt “Lëshim urdhri ekzekutimi”, si dhe 

shkelje lidhur me solemnitetin gjatë zhvillimit të gjykimeve me objekt “Lëshim urdhri 

ekzekutimi”, për të cilat ishte vendosur pushimi i gjykimit. 

 

3. Hetimi disiplinor ka filluar mbi bazën e ankesave të paraqitura nga Shoqëria “N.O.A” sh.a dhe 

Shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” sha. Këto dy subjekte kanë paraqitur pranë Inspektoratit të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë ankesat respektive2, ndaj veprimtarisë gjyqësore të magjistratit, 

z.{…}. 

 

 
1 Shkresa Nr.73/24prot., date 28.07.2021 e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, depozituar me nr. 3701prot., datë 

28.07.2021 në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 
2 Të regjistruara me nr. 413 prot., datë 25.01.2017 dhe nr. 2501 prot., datë 15.08.2017. 
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3.1 Shoqëria “N.O.A” sh.a ka pretenduar se gjyqtari në kundërshtim me parashikimet e nenit 510, 

shkronja “d”, të Kodit të Procedurës Civile, pa asnjë shkak të arsyeshëm dhe në mënyrë të 

përsëritur, ka rrëzuar kërkesat e shoqërisë për lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, me arsyetimin 

se akti i kredidhënies duhet të jetë hartuar në formë noteriale. Nga ana e ankuesit, është pretenduar 

edhe fakti se gjyqtari ka imponuar punonjësit e autorizuar të shoqërisë të pushojnë gjykimet, duke 

u larguar nga seanca e shqyrtimit të kërkesës, apo duke mos u paraqitur, duke iu është bërë me dije 

paraprakisht se kërkesa do të rrëzohej nga gjykata. Në të njëjtën kohë, është pretenduar se disa nga 

vendimet gjyqësore të dhëna nga magjistrati, ishin ankimuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila 

në përfundim të shqyrtimit të çështjes, kishte vendosur të ndryshonte vendimet e marra, duke 

vendosur lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, por pavarësisht kësaj, gjyqtari vazhdonte të zbatonte 

pa të drejtë praktikën e tij. 

 

3.2 Banka Kombëtare Tregtare, nëpërmjet ankesës, ka paraqitur pretendime ndaj veprimtarisë së 

gjyqtarit për shkeljen e dispozitës urdhëruese procedurale që i përket nenit 510, shkronja “d”, të 

Kodit të Procedurës Civile, në vendimmarrjet, në të cilat ankuesi ka qenë palë në gjykim. 

 

4. Në vijim, me Vendimin nr. 2501/4 prot., datë 26.03.2018, të ish Inspektoratit të Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë, është vendosur bashkimi i procedimeve hetimore ndaj gjyqtarit z.Sinanaj, me 

objekt mosrespektim formal të ligjit, dhe është urdhëruar regjistrimi i hetimit disiplinor, duke iu 

referuar vendimit të fillimit të hetimit disiplinor me nr. 413/1 prot., datë 25.04.2017, si dhe 

vlefshmërisë së çdo veprimi hetimor të kryer, vendimi, apo urdhri të nxjerrë. 

 

4.1 Në datën 28.04.2018, inspektorët përgjegjës kanë hartuar “Raportin mbi hetimin disiplinor të 

filluar me vendimin nr. 413/1 prot., datë 25.04.2017 dhe vendimin nr. 2501/4 prot., datë 

26.03.2018 për bashkimin e procedimeve hetimore, ndaj gjyqtarit {…}”, i cili është miratuar në 

kontrollin hierarkik të tij në ish Këshillin e Lartë të Drejtësisë, me sugjerimin: “Përcjelljen e 

relacionit Ministrit të Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor dhe caktimin e masës 

disiplinore, ndaj gjyqtarit {…} i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për shkelje të përsëritur të 

dispozitave urdhëruese procedurale civile në 9 raste, të konstatuara në gjykimin e kërkesave për 

lëshim urdhër ekzekutimi me vendimet nr. 1041, datë 21.10.2016; nr. 1177, datë 21.11.2016; 

nr.1138, datë 21.11.2016; nr. 1243, datë 23.12.2016; nr. 1254, datë 19.12.2016; nr.772, datë 

17.06.2014; nr.781, datë 24.06.2014; nr. 983, datë 03.10.2016 dhe nr. 441, datë 16.05.2016 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë”, duke klasifikuar shkeljen disiplinore sipas Ligjit nr. 9877, 

datë 18.02.2008 ,“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, neni 32, pika 

2, shkronja “c”. 

 

5. Ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me shkresën nr. 413/4 prot., datë 12.06.2018, i ka dërguar 

raportin e hetimit bashkë me aktet shoqëruese Ministrit të Drejtësisë, me referimin se magjistrati 

ka shkelur në mënyrë të përsëritur dispozitat procedurale civile në gjykimin e kërkesave për lëshim 

urdhër ekzekutimi, shkelje të cilat përbënin shkak për fillimin e procedimit disiplinor, referuar 

nenit 140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Raporti është përcjellë 
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për të vlerësuar mundësinë eventuale mbi fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit, 

kompetencë kjo, e cila nuk është ushtruar nga ana e Ministrit të Drejtësisë. 

 

6. Me ngritjen dhe funksionimin e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor i ka përcjellë kësaj zyre, për trajtim të mëtejshëm, praktikën origjinale lidhur me hetimin 

administrativ të zhvilluar nga ana e ish Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ndaj 

magjistratit z.{…}3. Në vijim, me vendimin nr. 73/3 prot., datë 15.06.2021 të Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë, është vendosur vazhdimi i hetimit disiplinor ndaj magjistratit, z.{…}, për shkeljen 

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

Shqipërisë, si dhe neni 102, pika 2, shkronja “a” e Ligjit për Statusin. 

 

6.1 Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka konkluduar se nga organi kompetent janë hetuar pjesërisht një 

sërë rrethanash, të cilat kishin të bënin me veprimet apo mosveprimet e magjistratit, për të cilat 

ishte konsideruar se përbënin shkelje disiplinore. Gjithashtu, është vlerësuar se në Raportin e 

Hetimit Disiplinor nuk janë trajtuar një sërë elementesh juridikë dhe faktikë, të cilët duhet të 

justifikonin ose jo, fillimin e procedimit disiplinor, sipas parashikimeve të Ligjit për Statusin. 

 

6.2 Veprimet hetimore e kryera nga ish Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si dhe aktet e 

administruara prej këtij organi, janë vlerësuar si të vlefshme nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë në 

vendimin nr. 73/3 prot., datë 15.06.2021, ndërsa në zbatim të këtij vendimi, janë administruar si 

dokumentacion hetimor shtesë, vendimet gjyqësore të dhëna nga gjyqtari me objekt: “Lëshim 

urdhri ekzekutimi për aktet e dhënies së kredive bankare”, për periudhën 01.03.2020 - 01.03.2021, 

si dhe vendimet e Gjykatës së Apelit, për vendimet e ankimuara.  

 

7. Hetimi disiplinor, i inicuar nga ana e ish Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka 

përfshirë fillimisht 9 vendime gjyqësore. Në kohën e vendimit për vazhdimin e hetimit disiplinor, 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka konstatuar brenda afatit 5 vjeçar të parashkrimit, të parashikuar 

nga neni 117 dhe neni 134, pika 1, shkronja “c” të Ligjit për Statusin, dhe janë trajtuar në raportin 

e hetimit, vetëm 6 vendimmarrjet e gjyqtarit të periudhës 03.10.2016 – 23.12.2016. Gjatë kësaj 

periudhe, nuk ka rezultuar të jetë disponuar me vendim për pezullimin e hetimit disiplinor, i cili 

sipas nenit 126 të ligjit, të ketë ndërprerë afatin e parashkrimit të shkeljes disiplinore.  

 

 

I. RRETHANAT E FAKTIT 

 

8. Palët ankuese, Shoqëria “NOA” sha dhe Shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” sha, janë 

persona juridikë, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtar, ndër të tjera, dhe në fushën e dhënies 

 
3 Me shkresën nr. 1043/1 prot, datë 02.04.2021, regjistruar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me nr. 

1940, datë 06.04.2021. 
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së kredive. Të dy këto subjekte rezultojnë të regjistruara dhe të licencuara rregullisht nga Banka e 

Shqipërisë, përkatësisht, si institucion financiar jobankar dhe bankë e nivelit të dytë.  

 

9. Në cilësinë e kërkuesit/kreditorit, Shoqëria “NOA” sha dhe Shoqëria “Banka Kombëtare 

Tregtare” sha, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, me anë të kërkesave me objekt 

lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për disa nga kontratat e huave/kredive bankare, të lidhura me 

subjekte të ndryshme debitore. Për shqyrtimin gjyqësor të një pjese të tyre, me anë të procedurave 

të shortit, të zhvilluara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, është caktuar gjyqtari, z.{…}. 

 

10. Rezulton se, me vendimin nr.983, datë 03.10.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesës si të pabazuar në ligj dhe në prova.  

  Kundër këtij vendimi lejohet ankim i veçantë... .”  

 

10.1 Në pjesën arsyetuese të vendimit, gjyqtari ka vlerësuar se nga ana e kredi marrësit nuk ishin 

paguar disa këste të kredisë, në afatin e caktuar në kontratë, dhe për këtë shkak pala kredi dhënëse 

i ishte drejtuar Gjykatës për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Sipas gjyqtarit, referuar neneve 510 

dhe 511 të Kodit të Procedurës Civile, kontrata e kredisë e lidhur midis kreditorit, Shoqëria “Banka 

Kombëtare Tregtare” sha, dhe kredimarrësit, nuk rezultonte të ishte redaktuar tek noteri dhe si e 

tillë nuk përbënte titull ekzekutiv. 

 

11. Gjithashtu, ka rezultuar që me vendimin nr. 1041, datë 21.10.2016, nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, konkretisht nga gjyqtari z.Sinanaj, është disponuar me rrëzimin e kërkesës së 

Shoqërisë “NOA” sha, si të pabazuar në ligj dhe në prova, pasi kontrata nuk ishte redaktuar me 

akt noterial dhe nuk përbënte titull ekzekutiv. 

 

11.1 I njëjti qëndrim është mbajtur nga gjyqtari dhe në përfundim të shqyrtimit të kërkesave të 

paraqitura nga ky subjekt, me vendimet (i) nr. 1177, datë 21.11.2016, (ii) nr. 1138, datë 

21.11.2016, (iii) nr.1254, datë 19.12.2016 dhe (iv) nr. 1243, datë 23.12.2016 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë. 

 

12. Në mënyrë kronologjike, me vendimin nr. 208, datë 20.12.2016, Gjykata e Apelit Vlorë ka 

vendosur ndryshimin e vendimit nr. 983, datë 03.10.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 

dhe në analizë të përmbajtjes së vendimit, kjo gjykatë ka pranuar kërkesën për lëshimin e urdhrit 

të ekzekutimit për kontratën e kredisë së kërkuar nga pala kërkuese Banka Kombëtare Tregtare, 

duke arsyetuar ndër të tjera se: “…[...]....Gjykata e shkallës së parë ka rrëzuar kërkesën me 

arsyetimin se: “Kontrata e kredisë bankare e mësipërme nuk rezulton të jetë redaktuar tek noteri 

dhe si e tillë nuk përbën titull ekzekutiv”. Ky arsyetim i gjykatës është i pabazuar në ligj. Neni 510 

i Kodit të Procedurës Civile nuk kërkon që kontrata e kredisë bankare të redaktohet para noterit. 

Në rastin konkret, ashtu sikurse pretendon dhe pala kërkuese në ankim, kontrata e overdraftit është 

një akt për dhënien e një kredie bankare dhe për këto në bazë të nenit 511/1 të Kodit të Procedurës 
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Civile lëshohet urdhri i ekzekutimit….[…]…Për sa më sipër, Gjykata e Apelit Vlorë çmon se, 

pretendimet e palës kërkuese B.K.T Tiranë të bazuara, prandaj vendimi nr. 983, datë 03.10.2016 

i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë duhet të ndryshohet, duke u lëshuar urdhri i ekzekutimit për 

kontratën e kredisë/overdraft datë 09.01.2015, lidhur mes B.K.T sh.a, Dega Vlorë dhe shtetases 

V.GJ…[…].” 

 

13. Në vijim, me vendimin nr. 2, datë 15.02.2017, të Gjykatës së Apelit Vlorë është vendosur 

ndryshimi edhe i vendimit nr.1254, datë 19.12.2016, duke u pranuar kërkesa për lëshimin e urdhrit 

të ekzekutimit për kontratën e huas së kërkuar nga pala kërkuese Shoqëria “N.O.A” sh.a. Në pjesën 

arsyetuese, Gjykata e Apelit ka vlerësuar ndër të tjera se: “…[...]…vendimi i gjykatës së shkallës 

së parë është marrë në interpretim të gabuar të ligjit procedural e material edhe pse kërkesa për 

lëshimin e urdhrit të ekzekutimit është shoqëruar me të gjitha dokumentet e nevojshme të kërkuara 

nga neni 511 i Kodit të Procedurës Civile....[…]... Subjekti “N.O.A” sh.a përfaqëson një 

institucion financiar jobankar të licencuar në datë 06.06.2007 nga Banka e Shqipërisë për të 

ushtruar veprimtari në të gjitha format e kredidhënies. Gjatë ushtrimit të kësaj veprimtarie, kjo 

shoqëri tregtare ka të drejtë të lidhë edhe kontrata për dhënie kredie (huaje)....[…]…Nga ana 

tjetër kontrata e huas për të cilën kërkohet të lëshohet urdhri i ekzekutimit përbën një detyrim, për 

të cilin duhet lëshuar urdhri i ekzekutimit...[…]...Për sa më sipër, Gjykata e Apelit, ndryshe nga 

sa ka arsyetuar Gjykata e Shkallës së Parë vlerëson se, kontrata e huas…, e lidhur midis shoqërisë 

“N.O.A” sh.a dhe huamarrësve L.G dhe V.G, sipas kushteve të ndryshuara në datë 15.11.2013, 

përbën titull ekzekutiv dhe Shoqëria “N.O.A”, në cilësinë e palës kreditore legjitimohet për të 

kërkuar lëshimin e urdhrit për ekzekutimin e këtij titulli ekzekutiv…[…]”. 

 

14. Ndërsa, ndaj vendimeve nr. 1041, datë 21.10.2016, nr. 1177, datë 21.11.2016, nr. 1138, datë 

21.11.2016, dhe nr. 1243, datë 23.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ankuesi Shoqëria 

“NOA” sha, nuk është ushtruar ankim, duke marrë formë të prerë. 

 

 

II. PROCEDURA E ZHVILLUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

15. Me vendimin nr.335, datë 29.07.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, është vendosur hedhja e 

shortit dhe caktimi i anëtarit të Komisionit Disiplinor, z.Dritan Hallunaj, në cilësinë e relatorit të 

çështjes. 

 

16. Ky vendim mbi caktimin me short të relatorit të çështjes i është njoftuar palëve të procedimit 

disiplinor përkatësisht Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistratit z.{…}, brenda afatit 5 

ditor të parashikuar në nenin 141 të Ligjit për Statusin.  

 

17. Me vendimin nr. 338, datë 04.08.2021, mbi propozimin e relatorit të çështjes, Këshilli ka 

vendosur zgjatjen e afatit të seancës dëgjimore deri në dy muaj, për shkak të periudhës së 

pushimeve vjetore dhe kalimin e çështjes në seancë dëgjimore, duke caktuar datën 16.09.2021, si 
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datë të zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit z.{…}, duke njoftuar rregullisht palët në zbatim të 

parashikimeve të nenit 138 të Ligjit për Statusin. Bashkë me njoftimin për caktimin e seancës 

dëgjimore, magjistratit i janë njoftuar dhe të drejtat e tij gjatë procedimit disiplinor, si dhe i është 

caktuar një afat deri në datë 07.09.2021 për të paraqitur një parashtresë me shkrim, sipas 

përcaktimeve të nenit 141 pika 2, germa a) të ligjit4. 

 

17.1 Në këtë vendimmarrje, Këshilli ka vlerësuar, njëkohësisht dhe rastet e parashikuara nga neni 

139 të ligjit, të cilat e çojnë atë drejt vendimmarrjes për mbylljen e procedimit disiplinor, pa 

zhvilluar seancë dëgjimore.  

 

17.1.1 Sipas parashikimeve të nenit 117 të Ligjit për Statusin, shkelja disiplinore parashkruhet 

brenda pesë vjetëve. Duke patur në konsideratë datën e vazhdimit të hetimit disiplinor nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë si dhe afatin e parashkrimit për shkeljen disiplinore të pretenduar, 

fillimi i hetimit disiplinor u konstatua se është vendosur brenda këtij afati parashkrimi. 

 

17.1.2 Po kështu, nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes hetimore, nuk rezultoi që shkelja 

e pretenduar, të ketë qenë objekt i ndonjë procedimi disiplinor, të zgjidhur me vendim të formës 

së prerë. 

 

17.1.3 Sipas nenit 134, pika 1, germa “ç” dhe “d” të Ligjit për Statusin, parashikohet se Inspektori 

mbyll hetimin disiplinor, nëse provohet se rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit se 

magjistratit i mbaron statusi, bazuar në kriteret e parashikuara, në shkronjat “b” deri në “ç”, të 

pikës 1, të nenit 64, të ligjit ose ai nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përhershme, sipas 

parashikimeve të nenit 67 të ligjit5 ose magjistrati ka vdekur. Nga verifikimet e kryera dhe nga të 

dhënat e dosjes hetimore, Këshilli ka arritur në përfundimin se nuk rezultoi e provuar ekzistenca e 

ndonjë prej këtyre shkaqeve ligjore.  

 

17.1.4 Bashkë me kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, në Këshill është depozituar edhe 

raporti i hetimit i miratuar nga Inspektori, sipas parashikimeve të nenit 133, pika 3 e Ligjit për 

Statusin”6. Referuar këtij parashikimi ligjor, Këshilli ka vlerësuar se raporti i hetimit është 

depozituar i arsyetuar në të gjithë elementët formalë të kërkuar nga kjo dispozitë. 

 
4 Shih shkresën nr.3701/6 prot., date 04.08.2021 të relatorit të çëshjtes drejtuar magjistratin z.{…}. 
5 Neni 67 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar – 

"Pamundësia fizike dhe mendore e një magjistrati - 1. Me marrjen dijeni, Këshilli heton rastet për pamundësi fizike 

dhe mendore të magjistratit, të cilat çojnë në largimin nga funksioni ose pezullimin e përkohshëm të magjistratit… .” 
6 Neni 133 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar – 

“Dokumentacioni i hetimit - … 3. Me përfundimin e hetimit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë harton raportin e hetimit, 

i cili përmban të paktën: a) emrin dhe mbiemrin e inspektorit kompetent; b) shkaqet për të filluar hetimin, subjektin 

dhe objektin e hetimit, sipas përcaktimeve të bëra në vendimin për fillimin e hetimit, ndryshimin ose shtimin e objektit 

të hetimit; c) veprimet e kryera gjatë hetimit; ç) përmbledhjen e deklaratave të magjistratit përkatës dhe të personave 

të tjerë ose institucioneve; d) parashtrimin e fakteve të pranuara dhe të papranuara, ashtu si edhe të provave, si dhe 

vlerësimin e vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre; dh) analizën ligjore të fakteve të pranuara që mbështesin 
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III. PARASHTRIMET E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

 

18. Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka paraqitur pretendimet e tij të argumentuara në raportin e 

hetimit, të depozituar në Këshill, së bashku me kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor. Ato 

janë parashtruar në vijimësi si dhe gjatë zhvillimit të seancave dëgjimore të datave 16.09.2021 dhe 

13.10.2021. 

 

19. Në analizë të dispozitave kalimtare të Ligjit për Statusin, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

argumentuar se fryma që përshkon këto dispozita është vazhdimësia institucionale dhe e ushtrimit 

të funksioneve nga organet e mëparshme tek institucioni i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.  

 

20. Lidhur me objektin e procedimit disiplinor, për shkelje të përsëritur të dispozitave urdhëruese 

procedurale civile gjatë dhënies së vendime gjyqësore me objekt “Lëshim urdhri ekzekutimi” 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë pretendon se, kërkesat e shoqërisë “N.O.A” sh.a dhe “Banka 

Kombëtare Tregtare” sha, për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për kontratat e kredisë nga banka 

dhe institucionet financiare jobankare, kontrata të cilat nuk rezulton të jenë lidhur tek noteri, 

bazohen dhe gjejnë mbështetje në nenin 510, shkronja “d” dhe neni 511 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 

21. Sipas Inspektorit të Lartë i Drejtësisë, neni 510, shkronja “d” i Kodit të Procedurës Civile bën 

një diferencim lidhur me anën formale të akteve të cilësuara si tituj ekzekutiv, ku forma si akt 

noterial kërkohet për detyrimet në të holla në përgjithësi, ndërsa për aktet e dhënies së kredive 

bankare, ose institucioneve të tjera financiare jobankare, nuk kërkohet që këto akte të kenë formë 

noteriale, gjë e cila del qartë nga vetë përmbajtja e kësaj dispozite.  

 

22. Shkelja e përsëritur e dispozitave urdhëruese procedurale parashikohej në nenin 32, pika 2, 

shkronja “c” të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, për vendimet e dhëna nga magjistrati subjekt hetimi disiplinor përpara 

hyrjes në fuqi të Ligjit për Statusin, si dhe për vendimin nr. 1243, datë 23.12.2016, të Gjykatës së 

Rrethit Vlorë, nga neni 140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si ligj 

i zbatueshëm për vendimet gjyqësore të dhëna pas datës 22.11.2016, kohë kur ka hyrë hyri në fuqi 

Ligji për Statusin. 

 

23. Në të njëjtën kohë, në nenin 102, pika 2, shkronja “a” të Ligjit për Statusin parashikohet 

shprehimisht shkelja e cila pretendohet të jetë kryer, në rastin konkret, nga magjistrati z.{…}, 

subjekt hetimi disiplinor. Nga kontrolli gjyqësor nga gjykata më e lartë që i është bërë 

vendimmarrjeve të magjistratit z. {…}, rezulton se shkelja e dispozitës urdhëruese procedurale 

 
përfundimin se shkelja disiplinore e pretenduar është kryer ose se hetimi duhet mbyllur; e) propozimin për mbylljen 

e hetimit ose për fillimin e procedimit disiplinor dhe propozimin për caktimin e masës disiplinore.” 
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dhe interpretimi i gabuar i legjislacionit procedural civil, shkronjës “d” të nenit 510 të Kodit të 

Procedurës Civile. 

 

24. Pavarësisht faktit se vetëm në 2 (dy) raste është konstatuar cenimi i vendimeve gjyqësore nga 

gjykata më e lartë për shkelje procedurale që parashikohen njëkohësisht dhe shkelje disiplinore, 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë pretendon se edhe në 4 (katër) rastet e tjera, të cilat nuk janë 

ankimuar, gjyqtari ka mbajtur të njëjtin qëndrim duke rrëzuar kërkesën për lëshimin e tyre, në 

kundërshtim me ligjin. Në të gjitha ato raste, në të cilat gjyqtari ka disponuar në këtë mënyrë dhe 

që janë ankimuar në gjykatën më të lartë, të gjitha vendimet janë cenuar, pavarësisht se këto 

provojnë fakte që janë jashtë periudhës 5 vjeçare të parashkrimit të shkeljes disiplinore.  

 

25. Gjithashtu pretendohet se 2 (dy) vendimet e Gjykatës së Apelit Vlorë, janë dhënë nga dy trupa 

të ndryshëm gjykues, me përbërje të ndryshme të anëtareve të tyre, tregues ky se interpretimi i 

ligjit procedural civil është i njëjtë nga ana e kësaj gjykate dhe e ndryshme dhe e gabuar nga ana e 

gjyqtarit. Në gjykimet e natyrës së lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, shihet vetëm nëse plotësohen 

kushtet e parashikuara në ligj për t`u konsideruar një akt si titull ekzekutiv dhe nëse rezulton i tillë, 

duhet lëshuar urdhri për ekzekutimin e titullit ekzekutiv.  

 

 

IV. PARASHTRIMET E MAGJISTRATIT Z.{…} 

 

26. Në datë 08.09.2021, magjistrati z. {…} ka paraqitur parashtrimet e tij me shkrim7, lidhur me 

kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor. 

 

27. Magjistrati pretendon se nga analiza e fakteve të përmendura si në ankesën e subjekteve 

“NOA” sha dhe “BKT” sha dhe në hetimin e kryer, nuk rezulton se nga ana e tij të jetë konsumuar, 

neni 101, pika 1, shkronja “b” e Ligjit për Statusin. Ankesat e paraqitura nga këto subjekte 

pretendohet se janë iniciuar në bashkëpunim me persona të brendshëm të gjykatës, fakt për të cilin 

është shprehur dhe në përgjigjet e dhëna në hetimin e filluar nga ish Inspektorati i KLD-së.  

 

28. Magjistrati pretendon se ka pasur konflikt me disa banka të nivelit të dytë, si dhe shoqëritë 

jobankare si “NOA” sha, pasi ka dhënë vendime konstatim me të meta të kërkesave të paraqitura, 

të meta, të cilat nuk janë plotësuar nga ana e tyre, por këto subjekte kanë paraqitur të njëjtën 

kërkesë me datë tjetër, për t’u gjykuar nga gjyqtarë të tjerë. 

 

29. Sipas magjistratit, për këto vendime të formës së prerë, nga njoftimet e burimeve të hapura-

mediave, janë demaskuar shumë raste të këtyre shoqërive jobankare, të dhënieve të kredive. 

Debitorët kredimarrës, nuk kanë pasur dijeni për marrjen e kredisë, për vënien në ekzekutim në 

Zyrën e Përmbarimit, për vënien e sekuestros së banesave e truallit të tyre, duke hapur probleme 

 
7 Depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me nr.3710/10prot., date 08.09.2021. 
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të rënda sociale. Numri i këtyre kredidhënieve është dhënë në masën e 70% të popullsisë, për shkak 

të nivelit të ulët ekonomik, duke u bërë shkak për pakënaqësi e largime masive jashtë shtetit. 

 

30. Magjistrati pretendon se një vendim që do të pranonte kërkesën për dhënien e masës disiplinore 

ndaj tij, do të bëhet një precedent jo i drejtë dhe do të cenonte pavarësinë e gjyqësorit, parimet e 

demokracisë, duke i dhënë supremaci pushtetit ekzekutiv ndaj pushtetit gjyqësor. Do të cenohej 

siguria juridike e gjyqtarit në vendimmarrje, nga procedimet e zgjatura disiplinore, të cilat nuk 

kanë sjellë asnjë pasojë. Vendimet për të cilat gjyqtari është i detyruar t’i zbatojë detyrimisht, janë 

vendimet unifikuese dhe vendimet e Gjykatës së Lartë. Vendimet e Gjykatës së Apelit janë 

orientuese, përderisa mbi rekurs ato mund të anullohen, duke u rilënë në fuqi vendimet e shkallës 

së parë. 

 

31. Në vijim parashtrohet se, në zbatim të pikave 1 dhe 2 të nenit 172 të Ligjit për Statusin, nuk 

mund të ketë as “vazhdim” dhe as “rifillim” të hetimit disiplinor, pasi nuk mund të qëndrojë një 

procedim, që mban nën represion magjistratin për 5 vjet, duke ndikuar e cenuar sigurinë juridike, 

stresuar e ndikuar në vendimmarrjen, në ndjekje, për një kohë të gjatë nga një proces disiplinor. 

Ky është shkaku që janë afate të shkurtra të shqyrtimit të masave disiplinore, brenda 3 muajve nga 

hyrja në fuqi e këtij ligji, sipas dispozitave në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

32. Në rastin e tij pretendohet se është filluar procesi disiplinor, me ankesa të paraqitura para 5 

vitesh, në datë 25.01.2017 me nr.413 prot, ankesa e Shoqërisë “NOA” sh.a. dhe në datë 

15.08.2017, me nr.2501 prot., ankesa e “B.K.T” sha. 

 

 

V. LIGJI I ZBATUESHËM  

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

 

33. Neni 137 parashikon se: “Gjyqtari gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e 

marra në ushtrimin e funksioneve të tij, përveç rasteve të dhënies qëllimisht të një vendimi, si 

pasojë e një interesi vetjak ose keqbesimi.” 

 

34. Nga ana tjetër në nenin 147, pika 1 sanksionohet se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor siguron 

pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë….” 

 

35. Neni 147/d përcakton se Inspektori i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës për verifikimin e 

ankesave, hetimin me nismë të shkeljeve dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve të të 

gjitha niveleve, sipas procedurës së përcaktuar me ligj. 
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36. Neni 140 i Kushtetutës parashikon se: “1. Gjyqtari mban përgjegjësi disiplinore, sipas ligjit. 

2. Gjyqtari shkarkohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor kur: a) kryen shkelje të rënda profesionale 

ose etike që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës; …” 

 

Ligji “Për Statusin”8 

 

37. Në nenin 101, pika 1, shkronja “b” dhe pika 2 të ligjit parashikohet se: “1. Magjistrati kryen 

shkelje disiplinore, me dashje ose për shkak të pakujdesisë, kur: …. b) gjatë ushtrimit të funksionit 

nuk i referohet ligjit ose fakteve, me dashje ose për shkak të pakujdesisë së rëndë, ose kur ka 

paaftësi të dukshme profesionale. 2. Kur përcaktohet nëse veprimi, mosveprimi apo sjellja e 

magjistratit konsiderohet shkelje disiplinore, ose është e lidhur vetëm me veprimtarinë 

profesionale, merret parasysh: a) shkalla e pakujdesisë; b) shpeshtësia e kryerjes së veprimit ose 

mosveprimit apo sjelljes; c) përvoja dhe pozicioni i magjistratit në sistem; ç) dëmtimi, mundësia 

e shkaktimit të dëmtimit ose shkalla e pasojave që kanë ardhur ose mund të vijnë nga veprimi apo 

mosveprimi; si dhe d) çdo situatë që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet 

me mosfunksionimin e sistemit gjyqësor ose të prokurorisë.” 

 

38. Më tej, neni 102 i ligjit vendos shkeljet disiplinore në lidhje me ushtrimin e funksionit. Kjo 

dispozitë ligjore, së bashku me nenet 101, 103 dhe 104 të ligjit, janë shfuqizuar nga Gjykata 

Kushtetuese me vendimin nr.34, datë 10.04.2017, me argumentimin se mënyra e formulimit të tyre 

nuk plotëson kërkesën kushtetuese për qartësi, qëndrueshmëri, besueshmëri dhe efektivitet, 

veçanërisht për shkak të rëndësisë që kanë për magjistratin, pasojat që sjell shkelja disiplinore. Si 

rrjedhojë, i është sugjeruar ligjvënësit që në procesin e rishikimit të ligjit, të marrë në konsideratë 

nevojën për përmirësimin në tërësi të terminologjisë së përdorur në hartimin e normave ligjore, 

për të garantuar pajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutës.  

 

39. Në vijim, ky nen është plotësuar me ligjin nr.48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”9. Aktualisht, në 

pikën 2, shkronja “a” të tij parashikohet se: “…2. Sipas parashikimeve të shkronjës ‘b’ të pikës 1, të 

nenit 101, të këtij ligji, shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat janë, në veçanti, 

por pa u kufizuar në to, veprimet, mosveprimet ose sjelljet e magjistratit, si më poshtë: a) 

mosrespektim i rëndë ose i përsëritur i legjislacionit procedural dhe material, kur konstatohet nga 

një gjykatë më e lartë; …”.. 

 

40. Neni 115 parashikon kriteret për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore dhe llojit të masës 

disiplinore si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese: “1. Në caktimin e rëndësisë së shkeljes 

disiplinore dhe llojit të masës disiplinore, Këshilli merr parasysh këto kritere: a) llojin dhe 

rrethanat e shkeljes; b) shkallën e fajësisë dhe motivin; c) pasojat e shkeljes; ç) të dhënat 

 
8Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, është botuar në Fletoren 

Zyrtare nr.208, datë 7 Nëntor 2016 dhe ka pësuar ndryshime në vijimësi. 
9 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, datë 6 Gusht 2019 
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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) sjelljen e magjistratit 

pas kryerjes së shkeljes dhe pas fillimit të hetimit; f) sjelljen e magjistratit gjatë procedimit 

disiplinor dhe qëndrimin që mban ndaj tij; g) çdo çështje tjetër që Këshilli e konsideron të 

rëndësishme. 2. Këshilli, kur vendos masën disiplinore: a) duhet të arsyetojë parimin e 

proporcionalitetit; b) duhet të marrë parasysh çdo rrethanë lehtësuese ose rënduese.3. Rrethanat 

lehtësuese, sipas pikës 2, të këtij neni, janë: a) kur magjistrati e kryen shkeljen për herë të parë; 

b) kur magjistrati ka vepruar nën ndikimin e një pale të tretë, për shkak të besimit ose frikës; c) 

duke marrë parasysh në tërësi rrethanat e çështjes, shkelja e magjistratit ka pasur ndikim të vogël; 

ç) kur magjistrati bashkëpunon në hetimin dhe procedimin disiplinor, duke përfshirë dhe rastet 

kur pranon shkeljen e kryer ose jep informacione që ndihmojnë në hetimin dhe procedimin 

disiplinor; d) kur magjistrati ka zëvendësuar dëmin e shkaktuar nga shkelja ose ka ndihmuar në 

mënyrë aktive për të zhdukur ose pakësuar pasojat e saj; dh) koha që ka kaluar që nga kryerja e 

shkeljes; e) kur ekziston çdo rrethanë tjetër, për të cilën Këshilli çmon se lehtëson shkeljen e kryer. 

4. Rrethanat rënduese, sipas pikës 2, të këtij neni, janë: a) kur shkelja kryhet më shumë se një herë, 

ose kur shkelja është kryer pas dhënies së një mase disiplinore për një shkelje të mëparshme; b) 

kur shkelja është e vazhdueshme; c) kur shkelja kryhet për shkak të motiveve diskriminuese; ç) kur 

shkelja kryhet për motive të tjera të dobëta; d) kur nxiten të tjerët për kryer shkelje ose veprime të 

paligjshme; dh) kur shkelja kryhet duke shfrytëzuar dobësitë ose pozitën e cenueshme të të tjerëve; 

e) kur ekziston çdo rrethanë tjetër, për të cilën Këshilli çmon se rëndon shkeljen e kryer.” 

 

41. Neni 138 i ligjit përcakton momentin e fillimit të procedimit disiplinor. Në ketë dispozitë, të 

ndryshuar, të titulluar, “Fillimi i procedurës disiplinore”, parashikohet shprehimisht se: “1. Përveç 

parashikimeve të nenit 152, të këtij ligji, nëse ka dyshime të arsyeshme që magjistrati ka kryer 

shkelje disiplinore, Inspektori i Lartë i Drejtësisë fillon procedimin disiplinor, duke paraqitur 

raportin e hetimit së bashku me dosjen hetimore.”10 

 

42. Neni 146 pika 2 e ligjit parashikon se: “2. Pas shqyrtimit të fakteve dhe provave, Këshilli: a) 

rrëzon kërkesën për procedim disiplinor, për shkak se faktet e pretenduara nuk kanë ndodhur ose 

ato nuk përbëjnë shkelje disiplinore; b) pranon kërkesën dhe vendos një ose më shumë masa 

disiplinore. 3. Këshilli nuk është i detyruar t’i qëndrojë masës disiplinore të propozuar nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe jep vendim të arsyetuar me shkrim të paktën brenda dy javëve 

nga përfundimi i seancës.” 

 

43. Sipas parashikimeve të nenit 172 të ligit të titulluar: “Dispozita kalimtare për procedimet 

disiplinore”, përcaktohet se: “Hetimet disiplinore të papërfunduara në datën e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji nga Ministria e Drejtësisë, Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe inspektorët 

 
10Neni 138, ndryshuar me ligjin Nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, botuar në Fletoren Zyrtare nr.140, datë 30 

Korrik 2020. 
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në Zyrën e Prokurorisë së Përgjithshme përfundohen brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij 

ligji, sipas dispozitave në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji. [...]. Procedimet disiplinore të 

papërfunduara në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ose në Prokurorinë së Përgjithshme në momentin 

e hyrjes në fuqi të këtij ligji kryhen brenda afatit 6-mujor pas hyrjes në fuqi e këtij ligji. Organet 

përgjegjëse, sipas nenit 160, të këtij ligji, zbatojnë rregullat procedurale të parashikuara në këtë 

ligj. [...]. Për shkeljet disiplinore të parashikuara sipas këtij ligji, që kanë ndodhur para hyrjes në 

fuqi të tij, dhe që parashikoheshin si të tilla në kohën e kryerjes së tyre, do të zbatohen dispozitat 

e këtij ligji, me përjashtim të parashikimeve të pikave 1 dhe 2 të këtij neni. [...].Organet kompetente 

për procedimin disiplinor zbatojnë parimin e zbatimit të ligjit më të favorshëm për magjistratin që 

ka kryer shkeljen disiplinore. 

 

44. Ndërsa në nenin 283, pika 9 dhe 11 e ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të Drejtësisë”, i ndryshuar, parashikohet: “Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë do të 

konsiderohet e krijuar ditën e parë të muajit që vjen pas emërimit të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë nga Kuvendi. Nëse kjo ditë është më pak se një javë pas emërimit, dita e parë e muajit 

pasardhës do të konsiderohet dita e krijimit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. [...]Në 

ditën e krijimit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë pushon së zhvilluari veprimtaria e 

inspektimit pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së 

Përgjithshme, si dhe përfundon mandati i Kryeinspektorit.[...]..Në ditën e krijimit të Zyrës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, të gjitha dosjet disiplinore në proces hetimi nga Ministria e 

Drejtësisë, Këshilli i Lartë të Drejtësisë dhe Prokuroria e Përgjithshme kalojnë nga 

Kryeinspektori, drejtoritë përgjegjëse pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së 

Përgjithshme në përgjegjësinë e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Çdo ankesë, në kuptim të këtij 

ligji, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve i drejtohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë”. 

 

Kodi i Procedurës Civile 

 

45. Neni 510 i Kodit11 përcakton titujt ekzekutivë. Sipas kësaj dispozite: “Ekzekutimi i 

detyrueshëm mund të bëhet vetëm në bazë të një titulli ekzekutiv. Janë tituj ekzekutivë: a) vendimet 

civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim, vendimet e dhëna prej saj për 

sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm; b) vendimet penale të formës së prerë në 

pjesën që bëjnë fjalë për të drejta pasurore; c) vendimet e gjykatave e të arbitrazheve të shteteve 

të huaja që u është dhënë fuqi sipas dispozitave përkatëse të këtij Kodi; ç) vendimet e një gjykate 

arbitrazhi në Republikën e Shqipërisë; d) aktet noteriale që përmbajnë detyrim në  të holla, si dhe 

aktet për dhënien e kredive bankare ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare 

jobankare; dh) kambialet, çeqet e letrat me urdhër që barazohen me ato; e) aktet e tjera që sipas 

ligjeve të veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e përmbarimit për ekzekutimin e tyre.” 

 

 
11Ndryshuar shkronja “d” me ligjin nr. 8431, datë 14.12.1998, me ligjin nr. 8812, datë 17.5.2001; nr. 9953, datë 

14.7.2008 dhe shkronja “a” me ligjin nr. 10 052, datë 29.12.2008. 
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46. Neni 511 i Kodit12 parashikon procedurën e lëshimit të urdhrit të ekzekutimit. Sipas këtij neni 

shqyrtimi i kërkesës për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit zhvillohet nga  gjyqtari pa praninë e palëve: 

“Gjykata lëshon urdhrin e ekzekutimit, bazuar mbi dokumentet e depozituara nga kërkuesi. Urdhri i 

ekzekutimit përmban: a) gjenealitetet e debitorit dhe kreditorit; b) origjinën  e detyrimit; c)  

detyrimin  konkret  që  buron  nga  titulli  ekzekutiv  deri  në  momentin  e  lëshimit  të  urdhrit  të  

ekzekutimit; d) kur titulli ekzekutiv, për të cilin lëshohet urdhri i ekzekutimit, është akt për dhënie 

kredie bankare ose detyrime monetare, Gjykata duhet të parashikojë kamatat ligjore në përputhje 

me legjislacionin në fuqi që rregullon pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare.” 

 

47. Neni 512 sanksionon ankimin për mosdhënien e urdhrit të ekzekutimit: “Kundër vendimit me 

të cilin refuzohet dhënia e urdhrit të ekzekutimit, mund të bëhet ankim sipas rregullave mbi ankimet 

e veçanta.” 

 

VI. VLERËSIMI I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

48. Në parantezë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson të theksojë se pavarësia e gjyqtarëve dhe 

gjykatave është një element thelbësor i shtetit të së drejtës. Në këtë aspekt, sjell në vëmendje se 

Gjykata Kushtetuese13, me vendimet e saj, ka deklaruar se parimi i pavarësisë, i sanksionuar në 

disa dispozita të Kushtetutës, kërkon, në radhë të parë, që gjyqtarët dhe gjykatat ndërsa japin 

drejtësi, t'u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve14. 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)15. 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.  

 

49. Sipas nenit 147, pika 1 e Kushtetutës, Këshilli i Lartë Gjyqësor është organi i vetëm kushtetues, 

që siguron, jo vetëm pavarësinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, por dhe përgjegjshmërinë 

e tij. Parashikimet kushtetuese dhe ato ligjore përcaktojnë në mënyrë të ndarë fazat e procesit 

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

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

organ vendim-marrës kolektiv.  

 

50. Në lidhje me procedimet disiplinore të gjyqtarëve, neni 140 i Kushtetutës përcakton se gjyqtari 

mban përgjegjësi disiplinore sipas ligjit, duke ia lënë ligjvënësit kompetencën e vendosjes së 

veprimeve ose mosveprimeve që duhet të konsiderohen si shkelje disiplinore dhe, duke e kufizuar 

 
12Ndryshuar me ligjet nr. 8812, datë 17.5.2001, nr. 10 052, datë 29.12.2008,  nr. 122/2013, datë 18.4.2013, nr. 114/2016, 

datë 3.11.2016; ndryshuar paragrafi i parë dhe dytë 

 me ligjin nr. 38/2017, datë 30.3.2017. 
13Shih vendimin nr. 5, datë 16.02.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 
14 Neni 145, pika 1 e Kushtetutës – “1. Gjyqtarët janë të pavarur dhe u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve…” 
15 Shih vendimin nr. 40, datë 07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese. 
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këtë autorizim apo delegim vetëm për shkeljet të cilat pasjellin shkarkimin e gjyqtarit nga detyra. 

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 organet e ushtrimit 

të ndjekjes disiplinore.  

 

51. 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. 

 

52. Për shkelje të funksioneve të tyre gjyqtarët mund të mbajnë përgjegjësi disiplinore, por dhe 

penale. Sjellja e gjyqtarëve, lidhur me veprimtarinë e tyre, në kryerjen e detyrave funksionale, si 

dhe për veprimtaritë jashtë ushtrimit të detyrës, nuk duhet të krijojnë dyshime për pavarësinë dhe 

paanshmërinë e tyre, me qëllim për të rritur përgjegjshmërinë në ushtrimin e detyrës si dhe për të 

rritur besimin e publikut në sistemin gjyqësor.  

 

53. Rikthyer në rastin konkret, Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke mbajtur në konsideratë natyrën dhe 

llojin e shkeljes që i është atribuar magjistratit nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, si dhe duke marrë 

shkas nga veçantia e rrethanave të këtij procedimi disiplinor, fillimisht, para se të kalojë në 

vlerësimin e bazueshmërisë së masës disiplinore të propozuar, çmon të shtrojë për diskutim dhe 

zgjidhje, çështjet e mëposhtme të cilat kanë lidhje me: 

 

• Evidentimin e ligjit të zbatueshëm, referuar kohës së kryerjes së shkeljeve disiplinore të 

pretenduara nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, pra konkretisht, kohës së dhënies së 

vendimeve gjyqësore objekt të procedimit disiplinor, në zbatim të parimit të mosdënimit 

pa ligj; 

 

• Ekzistencën ose jo të shkaqeve të mjaftueshme, të bazuara në mënyrë të arsyeshme, në të 

dhënat e dala nga faktet dhe provat e mbledhura, për të besuar dhe vlerësuar nëse një 

shkelje disiplinore ka ndodhur ose jo, në zbatim të parimeve të ligjshmërisë, prezumimit të 

pafajësisë dhe dyshimit në favor të magjistratit, subjekt i procedimit disiplinor. 

 

54. Në lidhje me çështjen e parë, evidentohet se në kohën e dhënies së 6 (gjashtë) vendimeve 

gjyqësore, për të cilat ka vazhduar procedimi disiplinor ndaj gjyqtarit, z.{…}, kanë qënë në fuqi 

dispozita të ndryshme ligjore.  
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55. Në kohën e dhënies së 4 (katër) vendimeve gjyqësore16, ka qenë në fuqi ligji nr.9877, datë 

18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili 

në nenin 32, pika 2, shkronja “c”, sanksiononte shprehimisht se:“2. Janë shkelje shumë të rënda 

aktet dhe sjelljet që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit si më poshtë: ....c) shkelja 

e pajustifikuar dhe e përsëritur e dispozitave urdhëruese procedurale, kur këto shkelje kanë 

passjellë ose mund të sillnin pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien 

e drejtësisë”. 

 

56. Ndërsa, në kohën e dhënies së 2 (dy) vendimeve të tjera gjyqësore17, kanë qenë në fuqi 

dispozitat e sapo miratuara të Ligjit për Statusin, të cilat në nenet 101 dhe 102 rregullonin shkeljet 

disiplinore në lidhje me ushtrimin e funksionit. Sipas këtyre dispozitave, magjistrati kryen shkelje 

disiplinore kur haptazi nuk i referohet ligjit ose fakteve për shkak të pakujdesisë së rëndë, ose 

dashjes, ose kur ka paaftësi të dukshme profesionale (neni 101, pika 1 shkronja "b" e ligjit).  Në 

vijim, neni 102, pika 4, shkronja "a" e ligjit përcaktonte se: “shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të 

detyrës për veprimtaritë kryesore për gjykimin ose në zbatimin e ligjit janë në veçanti sjellje dhe 

veprimet e magjistratit, si vijon: a) shkelja e rëndë në mosrespektim ose zbatim të gabuar të ligjit 

procedural dhe material, në kryerjen e veprimeve procedurale… .” 

 

57. Kjo dispozitë ligjore, së bashku me nenet 101, 103 dhe 104 të ligjit, janë shfuqizuar më pas 

nga Gjykata Kushtetuese, me vendimin nr.34, datë 10.04.2017, me argumentimin se mënyra e 

formulimit të tyre nuk plotësonte kërkesat kushtetuese për qartësi, qëndrueshmëri, besueshmëri 

dhe efektivitet, veçanërisht për shkak të rëndësisë që kanë pasojat që sjell shkelja disiplinore për 

magjistratin.  

 

57.1 Vlerësohet të evidentohet se në nenin 76 të Ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar18, 

parashikohen efektet juridike të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Sipas kësaj dispozite vendimi 

i Gjykatës Kushtetuese është përfundimtar dhe i detyrueshëm për zbatim dhe si rregull sjell efekte 

juridike nga data e hyrjes së tij në fuqi, përveç rasteve të parashikuara ndryshe. Gjykata 

Kushtetuese, në çdo rast, shprehet edhe për efektet e vendimit të saj. Në rastin konkret, Gjykata 

ka tërhequr vëmendjen se: “.....paqartësia e normave reflektohet në tërësinë e ligjit, për rrjedhojë i 

sugjerohet ligjvënësit që në procesin e rishikimit të ligjit, objekt kundërshtimi, të marrë në konsideratë 

nevojën për përmirësimin në tërësi të terminologjisë së përdorur në hartimin e normave ligjore, për 

të garantuar pajtueshmërinë e tij me Kushtetutën.” 

58. Pas vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese, ligjvënësi ka ndërmarrë nismën legjislative të 

kërkuar, dhe ka miratuar me Ligjin nr.48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 

 
16 Vendimet me nr.983, datë 03.10.2016, nr. 1041, datë 21.10.2016, nr. 1177, datë  21.11.2016 dhe nr. 1138, datë 

21.11.2016 
17 Vendimet me nr. 1254, datë 19.12.2016 dhe nr.1243, datë 23.12.2016 
18 Ndryshuar me ligjin nr.99/2016, datë miratimi 06.10.2016. 
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“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”19, ndër të tjera, dhe nenin 

101, pika 1, shkronja “b”, sipas të cilit, magjistrati kryen shkelje disiplinore kur gjatë ushtrimit të 

funksionit nuk i referohet ligjit ose fakteve, me dashje ose për shkak të pakujdesisë së rëndë, ose 

kur ka paaftësi të dukshme profesionale. Në të njëjtën kohë, në nenin 102, pika 2, shkronja “a” të 

këtij ligji, u sanksionua shprehimisht se: “Sipas parashikimeve të shkronjës “b”, të pikës 1, të 

nenit 101, të këtij ligji, shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat janë, në 

veçanti, por pa u kufizuar në to, veprimet, mosveprimet ose sjellja e magjistratit, si më poshtë: a) 

mosrespektimi i rëndë ose i përsëritur i legjislacionit  procedural dhe material ose zbatimi i gabuar 

i legjislacionit procedural dhe material, kur konstatohet nga një gjykatë më e lartë ”. 

 

58.1 Ligji nr.48/2019, ndërsa solli ndryshime që kishin të bënin me ri formulimin dhe qartësimin 

e dispozitave, nuk ndryshoi cilësimin si shkelje disiplinore të veprimeve ose mosveprimeve të 

magjistratit që kanë lidhje me shkeljen e dispozitave procedurale, në drejtim të mosrespektimit, 

zbatimit ose interpretimit të gabuar të tyre. 

 

59. Çështja e ligjit të zbatueshëm, ka gjetur trajtim në dispozitat kalimtare të Ligjit për Statusin, i 

cili përcaktonte dhe afate për përfundimin e hetimeve dhe procedimeve disiplinore të filluara, por 

të papërfunduara, në datën e hyrjes në fuqi të Ligjit për Statusin20, nga organet kompetente për 

ushtrimin e ndjekjes disiplinore. Konkretisht, neni 172, ndërsa në pikën 1 përcaktonte përfundimin  

brenda 3 muajve të hetimeve disiplinore të papërfunduara, të filluara nga Ministria e Drejtësisë 

dhe Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në pikën 2 përcaktonte përfundimin brenda afatit 

6-mujor, të procedimeve disiplinore të filluara, por të papërfunduara në ish Këshillin e Lartë të 

Drejtësisë. 

 

60. Sikundër u parashtrua më lart, hetimi disiplinor ndaj gjyqtarit, z.Sinanaj, ka filluar me 

vendimin me nr. 413/1 prot., datë 25.04.2017 të ish Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

dhe më pas me vendimin nr. 2501/4 prot., datë 26.03.2018 të këtij organi, është vendosur bashkimi 

i procedimeve hetimore. Siç thjeshtë konstatohet, në datën e hyrjes në fuqi të Ligjit për Statusin, 

nuk rezulton që ndaj gjyqtarit të kishte filluar ndonjë hetim disiplinor, hetim i cili ka filluar në datë 

25.04.2017, pra pas hyrjes në fuqi të ligjit. Mbi bazën e kësaj analize arrihet në përfundimin se në 

rastin konkret nuk gjejnë zbatim përcaktimet e pikës 1 dhe 2 të nenit 172 të Ligjit për Statusin, 

ndryshe nga sa gjyqtari pretendon me parashtrimet e tij. 

 

61. Në vijim, neni 172, në pikën 3 dhe 4 të tij, rregullon dhe parashikon fuqinë prapavepruese të 

dispozitave të Ligjit për Statusin, që sanksionojnë llojet apo rastet e shkeljeve disiplinore, për ato 

veprime ose mosveprime të magjistratit, të cilat parashikoheshin si shkelje disiplinore në kohën e 

kryerjes së tyre dhe që kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të dispozitave të këtij ligji. Mbi këtë 

 
19 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, datë 6 Gusht 2019 
20 Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, është botuar në Fletoren 

Zyrtare nr.208, datë 7 Nëntor 2016. 
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analizë ligjore, Këshilli vlerëson në rastin konkret do të gjejnë zbatim dispozitat e Ligjit aktual për 

Statusin, në kushtet kur veprimet e magjistratit të pretenduara si shkelje disiplinore në lidhje me 

zbatimin dhe interpretimin e gabuar të ligjit procedural, parashikohen si të tilla si në nenin 102, 

pika 2, shkronja “a” të ligjit në fuqi, ashtu dhe në kohën e kryerjes së tyre. 

 

62. Në arritjen e këtij përfundimi, Këshilli mban në vlerësim parimin e zbatimit të ligjit më të 

favorshëm për magjistratin, i përcaktuar në pikën 4 të nenit 172 të Ligjit për Statusin, në kushtet 

kur sipas nenit 32, pika 2, shkronja “c” të ligjit nr.9877/2008, veprimet e magjistratit konsiderohen 

si shkelje shumë të rënda disiplinore, për të cilat mund të jepej vetëm masa disiplinore e 

“Shkarkimit nga detyra”, e parashikuar nga neni 33, pika 2, shkronja “d” e këtij ligji. Dispozita e 

cila parashikonte këtë sjellje në kohën e kryerjes së saj si shkelje disiplinore, kërkonte plotësimin 

e këtyre kushteve kumulative: (i) shkelja të ishte e pajustifikuar; (ii) shkelja të ishte e përsëritur e 

dispozitave urdhëruese procedurale; (iii) shkelja të ketë sjellë pasoja ose mund të sillnin pasoja për 

të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien e drejtësisë.  Në rastin konkret të gjitha 

këto kushte rezultojnë se janë plotësuar. Lidhur me pasojën rezulton se është vonesa me 2 (dy) 

muaj në lëshimin e urdhrit të ekzekutimit vetëm pas daljes së vendimeve respektive nga gjykata 

më e lartë, dhe në 4 (katër) rastet e tjera mos lëshimi i urdhrit të ekzekutimit.  

 

63. Në lidhje me çështjen e dytë, Këshilli vlerëson të theksojë dhe sjellë paraprakisht në vëmendje 

se kuptimi i vendimit përfundimtar në një proces gjyqësor civil është dhënë në Kodin e Procedurës 

Civile, si një vendim i cili jepet në përfundim të gjykimit dhe që e zgjidh çështjen në themelin e 

saj21. Vendimi përfundimtar i gjykatës është sinteza e gjykimit dhe përfaqëson zgjidhjen e çështjes 

mbi bazën e provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe shprehje e bindjes së 

brendshme të gjyqtarit.  

 

64. Kodi i Procedurës Civile parashikon, se gjykata e mbështet vendimin e saj vetëm mbi faktet 

që janë paraqitur gjatë procesit gjyqësor. Ato duhet të përmbajnë bazën ligjore mbi të cilën bazohet 

zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e provave, ligjit dhe mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Vetëm 

në këtë mënyrë vendimi, jo vetëm mund të kontrollohet nga një gjykatë më e lartë sipas 

procedurave përkatëse, por dhe është në përmbushje të standardeve kushtetuese me qëllim 

garantimin e të drejtës themelore të çdo individi të cenuar, për një proces të rregull ligjor.  

 

65. Nga ana tjetër duhet ritheksuar se, vendimet e gjykatave duhet të jenë përfundimtare dhe të 

detyrueshme, me përjashtim kur shfuqizohen nga një gjykatë më e lartë në bazë të parregullsisë 

ose të qenurit të padrejta. Ato duhet të bazohen në parimin i prezumimit të paanshmërisë së 

gjyqtarit, parim i cili pasqyron një element të rëndësishëm të shtetit të së drejtës. Mundësia e 

fillimit të ndjekjes disiplinore ndaj një gjyqtari për dhënien e një vendimi përfundimtar, ndërkohë 

që vendimi mund të shqyrtohet nga një gjykatë më e lartë, krijon një presion të papërshtatshëm 

mbi këtë të fundit, çka mund të përbëjë një ndërhyrje të padrejtë në procesin e dhënies së drejtësisë. 

 
21 Shih nenin 126 të Kodit të Procedurës Civile. 



19 
 

Nëse një vendim është objektivisht i pabazuar në ligj dhe fakte, ai mund të rishikohet nga një 

gjykatë më e lartë ose gjyqtari nuk mund të shmanget nga përgjegjësia disiplinore, sipas 

procedurave përkatëse, në rastet kur ai jep një vendim gjyqësor për interes ose me keqbesim.  

 

66. Gjykatat kanë të drejtën ekskluzive në funksionin e dhënies së drejtësisë. Asnjë institucion 

tjetër shtetëror apo zyrtar publik, përveç gjykatave të pavarura, nuk mund ta ushtrojë këtë funksion. 

Ky funksion i gjykatave përcakton vendin e gjyqësorit në sistemin e organeve të pushtetit shtetëror 

dhe statusin e gjyqtarëve. Pavarësia e gjyqësorit kuptohet si pavarësi substanciale, që do të thotë 

“liri e gjykatave për të dhënë vendime, të cilat nuk bazohen në interesat e ndonjë dege tjetër të 

pushtetit”;  pavarësi strukturale që lidhet me parashikimin në Kushtetutë apo në ligj të ekzistencës 

së institucionit, të mënyrës së formimit të përbërjes së tij; pavarësi organizative që përfshin 

strukturimin e brendshëm administrativ të gjykatave; pavarësi financiare që nënkupton autonomi 

në hartimin e buxhetit etj.; si dhe pavarësi personale, që kërkon emërim në bazë të kritereve 

objektive, imunitet, garanci ekonomike, garanci për karrierën, sistem të transferimit dhe një sistem 

disiplinor. Garancitë kushtetuese për statusin e gjyqtarit lidhen kryesisht me emërimin, 

paprekshmërinë dhe palëvizshmërinë e tyre nga detyra pa shkaqe të përligjura, masat disiplinore 

pa vendim të motivuar si dhe me garancitë financiare. Vlerësimi i sistemit të garancive dhe 

pavarësia e gjyqtarëve janë ngushtësisht të ndërlidhura ndërmjet tyre22. 

 

67. Nga provat e administruara gjatë procedimit disiplinor, rezulton se magjistrati, z.{…}, me 

vendimin nr.983, datë 03.10.2016, ka vendosur rrëzimin e kërkesës për lëshimin e urdhrit të 

ekzekutimit për një kontratë kredie/Overdraft, të lidhur nga një institucion financiar bankar (bankë 

e nivelit të dytë), vendim i cili më pas është ndryshuar me vendimin nr. 208, datë 20.12.2016, të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila pasi ka konstatuar zbatimin e gabuar të dispozitës përkatëse 

procedurale nga gjyqtari, ka vendosur ndryshimin e vendimit dhe pranimin e kërkesës. 

 

68. Gjithashtu, rezulton se magjistrati, me vendimin nr.1254, datë 19.12.2016, ka vendosur 

rrëzimin e kërkesës për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për një kontratë e huaje/kredie, të lidhur 

nga një institucioni financiar jobankar, vendim i ndryshuar, me vendimin nr. 02, datë 15.02.2017, 

të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila përsëri ka konstatuar zbatim të gabuar të dispozitës përkatëse 

procedurale nga gjyqtari, duke vendosur ndryshimin e vendimit dhe pranimin e kërkesës. 

 

69. I njëjti qëndrim është mbajtur nga gjyqtari dhe në përfundim të shqyrtimit të kërkesave të 

paraqitura, objekt të procedimit disiplinor, shqyrtuar me vendimet (i) nr. 1041, datë 21.10.2016, 

(ii) nr. 1177, datë  21.11.2016, (iii) nr. 1138, datë 21.11.2016, dhe (iv) nr. 1243, datë 23.12.2016 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. Siç u parashtrua, të katërt këto vendime kanë marrë formë 

të prerë, pasi nuk janë ankimuar. 

 
22 Shih vendimet nr. 11, datë 02.04.2008; nr. 26, datë 24.07.2009, nr. 11, datë 06.04.2010; nr. 5, datë 16.02.2012, të 

Gjykatës Kushtetuese. 
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70. Ndërsa, në këto vendime gjyqtari ka konsideruar kërkesat e paraqitura si të pabazuara në ligj 

dhe në prova, pasi kontratat nuk ishin të redaktuara me akt noterial dhe, si rrjedhojë nuk përbënin 

titull ekzekutiv, Gjykata e Apelit Vlorë, e ka konsideruar këtë arsyetim si të pabazuar dhe marrë 

në interpretim të gabuar të ligjit procedural, në kushtet kur neni 510 i Kodit të Procedurës Civile 

nuk kërkon që kontrata e kredisë bankare të redaktohet para noterit. 

 

71. Në analizë të veprimeve procedurale të kryera nga magjistrati në dhënien e këtyre vendimeve, 

si dhe referuar gjetjeve dhe konstatimeve të Gjykatës së Apelit Vlorë në vendimet e saj nr. 208, 

datë 20.12.2016 dhe nr. 02, datë 15.02.2017, Këshilli vlerëson se Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë, në nenin 135 të saj, ka parashikuar ushtrimin e pushtetit gjyqësor në tre shkallë, ku 

procedura dhe vendimet e shkallëve më të ulëta janë objekt i shqyrtimit nga një gjykatë më e lartë, 

duke qenë se pushteti gjyqësor është hallka e fundit e garantimit të dhënies së drejtësisë nëpërmjet 

pavarësisë funksionale të gjyqtarëve. Gabimet e gjyqtarëve gjatë ushtrimit të kësaj pavarësie duhet 

të jenë të korrigjueshme brenda sistemit dhe si rrjedhojë ata nuk mund të ndëshkohen për akte të 

cilat janë produkt i kryerjes së detyrës, pra i ushtrimit në mënyrë të pavarur i këtij pushteti. Nëse 

bëhen gabime nga gjyqtarët apo nga gjykatat në zbatimin e ligjit, kjo mund të korrigjohet nëpërmjet 

mjeteve ligjore që disponohen nga pjesëmarrësit në proces, jo përmes ndërhyrjes nga gjyqtarët e 

niveleve më të larta ose nga persona apo organe të tjerë. Gjyqtarët janë të garantuar nga imuniteti 

funksional. Mjeti për ndreqjen e gabimeve gjyqësore duhet të mbështetet në një sistem të 

përshtatshëm apelimesh23.    

 

72. Gjykata Kushtetuese, në vendimet e saj është shprehur, se pushteti gjyqësor ushtrohet i 

shkallëzuar sipas parimit të kontrollit të vendimeve gjyqësore të gjykatave më të ulëta nga gjykatat 

më të larta. Vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga gjykata më e lartë dhe asnjë organ tjetër 

nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë dhe bazueshmërinë e vendimeve gjyqësore, për sa kohë ato 

nuk janë ndryshuar ose prishur nga një gjykatë më e lartë24.  

 

73. Në kuadër të kësaj analize, Këshilli vlerëson se si rregull, ndryshimi apo prishja e një vendimi 

të një gjykate nga një gjykatë më e lartë, nuk mund të përbëjë bazë të mjaftueshme faktike për 

fillimin e ndjekjes disiplinore të gjyqtarëve, nëse nuk shoqërohet me elementë të tjerë, të cilat venë 

në diskutim mirëbesimin e gjyqtarit në ushtrimin me dinjitet të detyrës apo në përputhje me 

ndërgjegjen për interpretimin e fakteve në zbatim të normave të së drejtës. Gjykata Kushtetuese, 

por edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në disa vendime të tyre, të cilat lidhen me 

procedimin disiplinor të gjyqtarëve, kanë theksuar rëndësinë që ka pavarësia substanciale 

(pavarësia funksionale) e gjyqtarëve si dhe kanë delimituar kufijtë e shqyrtimit të çështjes nga ana 

e ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

 

 
23 Shih mendimin e ndërmjetëm të Komisionit të Venecias nr.600/2010, mbi projektligjin “Për Këshillin e Lartë të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Turqisë”, Strasburg, 20 Dhjetor 2010. 
24 Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese, nr. 11, datë 27.05.2004 dhe nr. 11, datë 02.04.2008. 
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74. Nisur nga i gjithë kuadri kushtetues dhe ligjor, si dhe jurisprudenca e zhvilluar në këtë drejtim, 

Këshilli arrin në përfundimin se sistemi i garancive të pavarësisë së gjyqtarëve dhe të gjykatave 

nuk duhet të krijojë ndonjë parakusht, mbi bazën e të cilit gjyqtari të mund t’i shmanget 

përmbushjes së detyrave të tij në mënyrë të plotë, të mund të shqyrtojë çështjet në një mënyrë të 

papërshtatshme, të veprojë në mënyrë joetike me personat që marrin pjesë në çështje, të shkelë të 

drejtat e njeriut, dinjitetin, etj. Për rrjedhojë, sistemi i vetëqeverisjes së gjyqësorit duhet të sigurojë 

që gjyqtarët të mbrojnë nderin dhe prestigjin e detyrës së tyre, t’i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë 

korrekte, dhe me qëllimin që çdo veprim joligjor ose joetik të vlerësohet në mënyrë të 

përshtatshme. Për këtë arsye, pavarësia shoqërohet me mjete për të siguruar, që gjyqtarët dhe 

gjyqësori në tërësi, të veprojnë në përputhje me parimet dhe interesat legjitime të një shoqërie 

demokratike25.  

 

75. Rrjedhoja më e rëndësishme e parimit të pavarësisë së gjyqtarëve është mos përgjegjësia për 

vendimet që japin sipas bindjes së tyre, mbështetur në Kushtetutë dhe në ligje. Megjithatë, pasoja 

e pushtetit dhe besimi që shoqëria i jep gjyqtarëve është e tillë që duhet të ketë disa mënyra për t’i 

mbajtur gjyqtarët përgjegjës, përfshi edhe largimin nga detyra, në rast se natyra e shkeljeve që 

justifikojnë këtë veprim. 

 

76. Referuar raportit të hetimit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë në përfundim të hetimit disiplinor ka 

konkluduar se: “.....nga ana e magjistratit {…} është kryer shkelja disiplinore e parashikuar nga 

neni 102, pika 2, shkronja “a” e ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, pasi konstatohet se magjistrati në mënyrë të përsëritur 

me veprimet apo mosveprimet e tij, rezulton të mos ketë bërë të mundur zbatimin e legjislacionit 

procedural e material, si dhe zbatimin e gabuar të ligjit procedural e material, të konstatuar nga 

një gjykatë më e lartë, duke përmbushur në këtë mënyrë jo vetëm njërën nga kriteret e shkronjës 

“a”, të pikës 2, të nenit 102 të ligjit nr. 96/2016, por kumulativisht të dyja rastet e parashikuara 

në këtë dispozitë ligjore. Në rastin konkret, rezulton se plotësohen kushtet e parashikuara për t`u 

konsideruar si shkelje disiplinore, pasi nga ana e magjistratit subjekt hetimi disiplinor është bërë 

një interpretim i gabuar i ligjit procedural civil, në mënyrë të përsëritur, si dhe ky interpretim i 

gabuar është konstatuar nga një gjykatë më e lartë.” 

77. Nga analiza e vendimeve gjyqësore, objekt procedimi disiplinor rezulton se, kërkesat e 

shoqërive “N.O.A” sh.a dhe “Banka Kombëtare Tregtare” sha për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit 

për kontratat e huas/kredisë, bazohen në nenin 510, shkronja “d” dhe nenin 511 të Kodit të 

Procedurës Civile, i cili ka pësuar ndryshime që nga miratimi i Kodit të Procedurës Civile, me 

ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 e deri më sot. 

 

78. Kodi i Procedurës Civile përcakton një sërë rregullash dhe parashikimesh procedurale e 

materiale në fusha të caktuara të së drejtës civile. Në Pjesën e IV të tij, të titulluar “Ekzekutimi i 

 
25 Shih vendimin nr. 872, date 18.04.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në shqyrtimin e rekursit të 

paraqitur nga magjistrati L.H. 
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detyrueshëm” parashikohet mënyra dhe procedurat se si mund të kryhet ekzekutimi i detyrueshëm, 

i cili gjithmonë mund të bëhet vetëm në bazë të një titulli ekzekutiv. Neni 510 i Kodit të Procedurës 

Civile, me ndryshimet që ka pësuar shkronja “d” e tij me ligjin nr. 9953, datë 14.07.2008, 

përcakton në mënyrë të shprehur se cilët konsiderohen, në kuptim të këtij Kodi, tituj ekzekutiv. Në 

shkronjën “d” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile është përcaktuar në mënyrë shprehur se: 

“Janë tituj ekzekutivë:…d) aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla, si dhe aktet për 

dhënien e kredive bankare, ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare 

jobankare”. 

 

79. Sikurse konstatohet, neni 510, shkronja “d” e Kodit të Procedurës Civile bën një diferencim 

lidhur me anën formale të akteve të cilësuara si tituj ekzekutiv, ku forma si akt noterial kërkohet 

për detyrimet në të holla, ndërsa për aktet e dhënies së kredive bankare, ose institucioneve të tjera 

financiare jobankare nuk kërkohet që këto akte të kenë formë noteriale, gjë e cila del qartë nga 

vetë përmbajtja e kësaj dispozite. Ligjvënësi nuk ka pasur si qëllim të tij që këto tituj ekzekutivë 

t’i formalizonte nëpërmjet një akti noterial, pasi nëse do kishte qenë ky qëllimi i ligjvënësit një gjë 

e tillë do ishte parashikuar shprehimisht në Kodin e Procedurës Civile.  

 

80. Nga kontrolli gjyqësor nga gjykata e Apelit Vlorë, që i është bërë vendimmarrjeve të 

magjistratit z.{…}, rezulton se shkelja e dispozitës urdhëruese procedurale dhe interpretimi i 

gabuar i legjislacionit procedural civil, shkronjës “d” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile, 

është konstatuar pikërisht nga gjykata më e lartë. 

 

81. Pavarësisht faktit se vetëm në 2 (dy) raste është konstatuar cenimi i vendimeve gjyqësore nga 

gjykata më e lartë për shkelje procedurale që parashikohen njëkohësisht dhe shkelje disiplinore, 

rezulton se edhe në 4 (katër) rastet e tjera, të cilat nuk janë ankimuar, gjyqtari ka mbajtur të njëjtin 

qëndrim, duke rrëzuar kërkesën për lëshimin e tyre, në kundërshtim të hapur me ligjin. Nga hetimi 

disiplinor rezulton se në të gjitha ato raste, në të cilat gjyqtari ka disponuar në këtë mënyrë dhe që 

janë ankimuar në gjykatën më të lartë, të gjitha vendimet janë cenuar, pavarësisht se këto provojnë 

fakte që janë jashtë periudhës 5 vjeçare të parashkrimit të shkeljes disiplinore.  

 

82. Dispozitat procedurale civile të cilat janë interpretuar gabim nga ana e magjistratit, janë të 

natyrës përcaktuese si dhe të natyrës urdhëruese. Neni 510, shkronja “d” në mënyrën si është 

formuluar dispozita e ka bërë qartazi ndarjen për detyrimet monetare në të holla për të cilat duhet 

me akt noterial, akt i cili nuk kërkohet për aktet e dhënies së kredive bankare. 

 

83. Parashtrimet e magjistratit mbi shkaqet qe kanë ndikuar tek bindja e brendshme e tij për të 

rrëzuar kërkesa të kësaj natyre, janë rrethana subjektive dhe aspak ligjore. Nëse palët kanë 

pretendime rreth titullit të ekzekutiv, në Kodin e Procedurës Civile janë parashikuar mjete të tjera 

procedurale për kundërshtimin e tyre. Gjyqtari nuk mundet që, me justifikimin e bindjes së tij të 

brendshme, në mënyrë abuzive të shtojë kërkesa formale shtesë, të ndryshme nga ato që 

parashikojnë dispozitat urdhëruese të ligjit, kërkesa të cilat pala kreditore, në rastet konkrete nuk 
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ka mundur si të ishte në dijeni. Duke vepruar në këtë mënyrë, gjyqtari në mënyrë të vetëdijshme, 

sikurse dhe nga vetë ai pranohet, dhe kundërshtim të hapur dhe të përsëritur me dispozitat 

procedurale civile, ka rënduar, në mënyrë të paarsyeshme pozitën e palës kreditore.  

 

84. Në gjykimet e natyrës me objekt lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, Gjykata pasi vlerëson 

ekzistencën e aktit të dhënies së kredisë bankare, të lidhur sipas parashikimeve të Kodit Civil dhe 

legjislacionit të posaçëm që rregullon këto marrëdhënie, duhet të verifikojë formalisht nëse 

plotësohen kushtet e parashikuara në Kodin e Procedurës Civile, për t`u konsideruar si titull 

ekzekutiv dhe nëse rezulton i tillë, duhet lëshuar urdhri për ekzekutimin e titullit ekzekutiv. Në 

rastin konkret, në ndryshim nga detyrimet monetare në të holla, për të cilat përcaktohet forma me 

akt noterial, për aktet e dhënies së kredive bankare, nuk kërkohet veshja e aktit nga një formë e 

tillë.  

 

85. Nga përmbajtja e vendimeve gjyqësore, evidentohet se gjyqtari në mënyrë të qëllimshme, nuk 

ka pasqyruar tekstin e dispozitës, pra të shkronjës “d” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile 

dhe se as nuk ka kryer ndonjë analizë ligjore të kësaj dispozite. Duke vendosur kushte shtesë, jo 

të parashikuara në ligj, gjyqtari, në keqbesim dhe në mënyrë të përsëritur nga cenuar parimin e 

sigurisë juridike të palës kredidhënëse. 

 

86. Në vijim të pretendimeve nga ana e magjistratit se vendimet e dhëna janë të formës së prerë, 

të cilat nuk janë kundërshtuar nga ana e palës kërkuese, këto vendime janë dhënë në bazë të bindjes 

së tij të brendshme, si dhe ato mund t`i nënshtrohen vetëm kontrollit të të një gjykate më të lartë, 

paraprakisht vlen të theksohet organet e ushtrimit të ndjekjes disiplinore nuk mund të marrin 

atributet e një gjykate, dhe nuk mund të konkludojnë për shkelje apo zbatim të gabuar të ligjit 

procedural apo material, nëse kjo nuk është konstatuar si dhe në rastin konkret ka ndodhur si 

rezultat i kontrollit gjyqësor nga një gjykatë më e lartë në vendimet e dhënat nga ana e tij.  

 

87. Magjistrati e ushtron funksionin në mënyrë të pavarur, por ai nuk mund të veprojë në mënyrë 

arbitrare dhe të gjykojë rastet duke u bazuar në preferencat personale, interesi vetjak apo 

keqbesimi, por vetëm duke u bazuar në ligjet përkatëse dhe duke i interpretuar ato në varësi të 

rrethanave të veçanta të një çështjeje. Elementi i bindjes së brendshme të magjistratëve është i 

lidhur vetëm me interpretimin e ligjit në kontekstin e fakteve të një çështje të caktuar. Magjistrati  

mban përgjegjësi disiplinore për mënyrën e interpretimit dhe të zbatimit të ligjit, për sa kohë që 

nga rrethanat objektive dhe subjektive rezulton se veprimet e tij mund të kenë qenë të qëllimshme 

dhe në kundërshtim të hapur dhe flagrant me ligjin apo me praktikat unifikuese të gjykatave më të 

larta. Magjistrati mban përgjegjësi sipas ligjit dhe një qasje e tillë, në përputhje me parashikimet e 

nenit 137, 140, pika 1, dhe nenit 145 të Kushtetutës është reflektuar edhe tek përmbajtja e shkeljes 

disiplinore të parashikuar në nenin 101, pika 1, shkronja “b” dhe në nenin 102, pika 2, shkronjat 

“a”, të Ligjit për Statusin. 
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88. Në vijim të pretendimeve nga ana e magjistratit lidhur me ngarkesën në punë, volumin e madh 

të çështjeve gjyqësore të cilat ka në trajtim, si dhe vendimet gjyqësore nr. 44, datë 14.01.2019; nr. 

976, datë 27.06.2018; nr. 831, datë 10.05.2019; nr. 267, datë 06.05.2019; nr. 1691, datë 

07.10.2019, paraprakisht vlerësohet se në varësi të llojit dhe rrethanave të shkeljes disiplinore, 

pretendimet e paraqitura nga ana e tij nuk kanë lidhje me objektin e procedimit disiplinor.  

 

89. Nga sa më lart, në rastin konkret provohet se nga ana e magjistratit z.{…} është kryer shkelja 

disiplinore e parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja “a” e ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, pasi konstatohet se 

magjistrati në mënyrë të përsëritur, me veprimet e tij, rezulton se në mënyrë të përsëritur ka dhënë 

vendime gjyqësore në zbatim të gabuar të ligjit procedural, të konstatuar nga një gjykatë më e lartë, 

duke përmbushur në këtë mënyrë jo vetëm njërën nga kriteret e shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 

102 të Ligjit për Statusin, por kumulativisht të dyja rastet e parashikuara në këtë dispozitë ligjore. 

Në këto vendime, magjistrati ka marrë një rol ligjvënës dhe vendosur kritere formale shtesë në 

dispozitën në fjalë, në cenim të hapur të parimeve të procesit të rregullt ligjor dhe sigurisë juridike 

të palës në proces. Këto veprime, duke marrë në konsideratë dhe qëndrimet e magjistratit gjatë 

procedurës, janë kryer në mënyrë drejtpërdrejtë, të vazhduar, të vullnetshme dhe të pajustifikuar 

në dhënien e disa vendimeve gjyqësore, duke arritur në përfundimin se në rastin konkret shkeljet 

disiplinore janë kryer nga magjistrati me dashje direkte. Gjatë procedurës disiplinore, sipas 

thënieve të vetë magjistratit, vendimet janë dhënë të motivuara nga aspekte që lidheshin me 

mënyrën e lidhjes dhe ekzekutimin e kontratës midis palës, aspekte të cilat qëndronin jashtë 

objektit të shqyrtimit të çështjes nga gjyqtari dhe për të cilat në vendimet e tij ai nuk ka dhënë asnjë 

argument apo referim ligjor. Si rrjedhojë, dhënia e vendimeve të tilla të motivuara nga opinione, 

të cilat nuk kanë lidhje me ushtrimin e detyrës gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjeve në fjalë, 

konsiderohen si rrethana të cilat jo vetëm provojnë kryerjen e shkeljes disiplinore me vetëdije nga 

gjyqtari, por edhe determinojnë kryerjen e saj me dashje direkte. 

 

90. Në lidhje me kriteret në caktimin të rëndësisë së shkeljes disiplinore dhe më pas të 

individualizimit të llojit të masës disiplinore, duhet vënë në dukje se në Ligjin për Statusin, nuk 

vendoset në ndonjë dispozitë të veçantë, klasifikimi i shkeljeve disiplinore, në shumë të rënda, të 

rënda apo të lehta. Këto terma përdoren në përmbajtje të këtyre normave, të cilët japin përshkrimin 

e masave disiplinore dhe në të njëjtën kohë trajtojnë konceptet shkeljes së lehtë, të rëndë dhe 

shumë të rëndë. Ndërkohë, neni 140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës jep vetëm përkufizimin e 

konceptit të shkeljeve shumë të rënda, të cilat pas sjellin shkarkimin e gjyqtarit nga detyra.  

 

91. Për të vlerësuar në mënyrë sa më objektive rëndësinë e shkeljes disiplinore, duhet në çdo rast 

të bëhet një analizë juridike e kritereve ligjore për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore të 

parashikuara nga neni 115 i Ligjit për Statusin, në raport me faktet e provuara gjatë shqyrtimit të 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor. Në këtë dispozitë 

kriteret parashikohen në mënyrë jo shteruese, duke lënë në vlerësim të Këshillit mbajtjen në 
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konsideratë edhe të çdo kriteri tjetër në përcaktimit të rëndësisë së shkeljes disiplinore, i cili do të 

vlerësohet si i rëndësishëm për çështjen.  

 

91.1 Si kritere për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore parashikohen: 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) masa 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 disiplinor dhe qëndrimin që 

mban ndaj tij; g) çdo çështje tjetër që Këshilli e konsideron të rëndësishme.  

 

92. Për sa i përket kriterit “lloji dhe rrethanat e shkeljes”, sa u argumentua më lart, rezulton se nga 

ana e magjistratit është kryer shkelja disiplinore në lidhje me zbatimin e gabuar, në mënyrë të 

përsëritur, e legjislacionit procedural, e konstatuar nga një gjykatë më e lartë. Shkelja është kryer 

me veprime të ndërgjegjshme të magjistratit dhe është materializuar në dhënien e 6 (gjashtë) 

vendimeve gjyqësore, në kundërshtim me dispozitat ligjore urdhëruese të Kodit të Procedurës 

Civile, duke i sjellë një dëm të qenësishëm të drejtave dhe interesave legjitimë të palës në proces 

dhe duke cenuar besimin e palës në dhënien e drejtësisë. 

 

93. Në analizë të kriterit të “shkallës së fajësisë dhe motivi”, është e rëndësishme të theksohet se 

ndërsa, faji është element thelbësor i ekzistencës ose jo të përgjegjësisë disiplinore të magjistratit, 

përcaktimi i shkallës së fajit, është element që determinon rëndësinë e shkeljes disiplinore. Në këtë 

aspekt, analiza e këtij kriteri si dhe e motiveve që kanë shtyrë magjistratin në kryerjen e shkeljes 

disiplinore, analizohen rast pas rasti, nga të dhënat e nxjerra nga faktet dhe rrethanat që kanë 

rezultuar nga provat e administruara gjatë procedurës. Sikundër u trajtuar më lart, evidentohet se 

nga ana e magjistratit, janë ndërmarrë veprime aktive, të cilat kanë të bëjmë me zbatim të gabuar, 

në mënyrë të përsëritur, të legjislacionit procedural civil, me anë të dhënies së vendimeve 

gjyqësore në kundërshtim të hapur me parashikimet e nenit 510, shkronja “d” të Kodit të 

Procedurës Civile, veprime këto të kryera me dashje direkte nga ana e tij.  

 

94. Në analizë të kriterit “pasojë e shkeljes”, duhet të mbahet në konsideratë se çdo shkelje e të 

drejtave të palëve në proces me anë të mosrespektimit apo zbatimit të gabuar të legjislacionit 

procedural dhe material, mund të korrigjohet nëpërmjet mjeteve ligjore që disponohen nga 

pjesëmarrësit në proces. Pasojë e drejtpërdrejtë e veprimeve të magjistratit konstatohet vonesa me 

2 (dy) muaj në lëshimin e urdhrit të ekzekutimit vetëm pas daljes së vendimeve respektive nga 

gjykata më e lartë, si dhe në 4 (katër) rastet e tjera mos lëshimi i urdhrit të ekzekutimit.  

 

95. Në analizë të kriterit “të dhënat profesionale, të çështjeve disiplinore dhe të dhëna kriminale 

të magjistratit”, rezulton se magjistrati z.{…}, ushtron detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, për një periudhë prej 21 vitesh. Nga të dhënat e administruara nga regjistri 
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disiplinor, arrihet në përfundimin se ndaj gjyqtarit nuk rezulton ekzistenca e ndonjë mase 

disiplinore në fuqi.  

 

96. Në analizë të kriterit “masa e ndonjë rreziku të shkaktuar nga shkelja disiplinore” në  raport 

me faktet e provuara në këtë procedim disiplinor rezulton se sjellja e papërshtatshme e magjistratit 

ka cenuar imazhin e drejtësisë dhe kanë ulur besimin e palëve tek drejtësia. Rezulton se faktet e 

provuara janë përsëritëse dhe të njohura për më tepër se një subjekt financiar bankar apo jobankar. 

 

97. Në analizë të kriterit “sjellja e magjistratit pas kryerjes së shkeljes dhe pas fillimit të hetimit” 

apo “sjellja e magjistratit gjatë procedimit hetimit/procedimit disiplinor dhe qëndrimin që mban 

ndaj tij”, rezulton se sjellja e magjistratit nuk ka qenë bashkëpunuese me Inspektoriatin e Këshillit 

të Lartë të Drejtësisë, pasi ai ka refuzuar të nënshkruajë aktin e njoftimit të hetimit disiplinor, nuk 

ka dhënë shpjegimet e kërkuara fillimisht nga ana e inspektorëve, të cilat i ka dhënë ditën e 

nesërme. Në vijim të procesit hetimor magjistrati subjekt hetimi disiplinor nuk ka shfaqur 

gjithashtu bashkëpunimin e duhur me Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në drejtim të 

respektimit të afateve të komunikimit shkresor. Megjithëse akti i njoftimit i është njoftuar 

magjistratit së bashku me detyrimin për të kthyer një kopje të tij të nënshkruar pranë Zyrës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, magjistrati nuk e ka zbatuar këtë kërkesë të inspektorëve 

përgjegjës, çfarë ka detyruar inspektoren të kontaktojë drejtpërdrejt me magjistratin në vendin e 

ushtrimit të tij të detyrës. Në parashtrimet e tij magjistrati në mënyrë të vazhdueshme gjatë hetimit 

dhe procedimit disiplinor nuk ka pranuar shkeljen e kryer. Lidhur me shkeljen disiplinore që i 

ngarkohet, rezulton se sjellja e magjistratit ka qenë mohuese, duke mos njohur dhe duke 

kundërshtuar shkeljet disiplinore, të cilat konstatohen si të kryera nga ana e tij. 

 

98. Në pikën 2 të nenit 115 të ligjit për Statusin, parashikohet se Këshilli, kur vendos masën 

disiplinore duhet të arsyetojë parimin e proporcionalitetit dhe duhet të marrë parasysh çdo rrethanë 

lehtësuese ose rënduese. Referuar rrethanave rënduese, ndryshe nga sa pretendohet Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë, Këshilli vlerëson se interpretimi i gabuar i ligjit procedural civil të konstatuar 

nga gjykata më e lartë, që përbën shkelje disiplinore të parashikuar në ligj, përveçse e përsëritur 

më shumë se një herë, rezulton gjithashtu që në vijim të jetë vazhduese, pasi nga hetimi disiplinor 

ka rezultuar se edhe në një rast tjetër, gjykata më e lartë ka gjetur të njëjtën shkelje, interpretim të 

gabuar të ligjit procedural civil26.  

 

99. Në lidhje me përcaktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore Këshilli ka vlerësuar të marrë 

në konsideratë dhe ekzistencën e tre rrethanave, të cilat justifikojnë lehtësimin e përgjegjësisë 

disiplinore të magjistratit, referuar parashikimeve të nenit 115, pika 3, shkronjave “c”, “dh” dhe 

“e”. Së pari, duke marrë parasysh në tërësi rrethanat e çështjes, shkelja e magjistratit ka pasur 

ndikim të vogël, duke u nisur nga natyra e çështjeve të gjykuara me objekt “lëshim urdhri 

ekzekutimi”. Në 2 (dy) raste, pala kërkuese ka arritur të marrë një vendim nga gjykata më e lartë, 

 
26 Shih vendimin nr.267, date 06.05.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, të ndryshuar me vendimin nr.193, 

date 01.10.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë të administruar në dosjen e hetimit. 
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në favorin e saj brenda një afati të relativisht të shkurtër nga dhënia e vendimeve gjyqësore të 

shkallës së parë, ndërsa në 4 (katër) raste të tjera është vetë pala që nuk ka ushtruar të drejtën e 

ankimit, duke zgjedhur rrugë të tjera për realizimin e të drejtave të saj. Së dyti, është periudha e 

gjatë kohore që ka kaluar nga kryerja e shkeljeve disiplinore deri në fillimin e procedimit disiplinor 

si dhe kohëzgjatja e procedurës hetimore, për shkaqe objektive të pavarura nga vullneti i 

subjekteve të procedimit disiplinor. Së treti, vlerësohet të konsiderohet si rrethanë lehtësuese dhe 

mosha e magjistratit. Z.Sinanaj, është i ditëlindjes 05.03.1959, aktualisht 62 vjeç. 

 

100. Nisur nga argumentet si më lart parashtruar, arrihet në përfundimin se veprimet e ndërmarra 

nga ana e magjistratit z.{…}, që përbëjnë shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 1 

shkronja “a” të Ligjit për Statusin, të cilat në analizë të kritereve që përcaktojnë rëndësinë e 

shkeljes disiplinore si dhe të pranisë së disa rrethanave lehtësuese, në rastin konkret vlerësohen si 

“Shkelje e lehtë disiplinore”.  

 

101. Në analizë të çështjes lidhur me “llojin e masës së disiplinore”, konstatohet se Ligji për 

Statusin, në zbatim të parimit të ligjshmërisë, i cili kërkon që shkelja dhe masa disiplinore të 

përcaktohet nga ligji, parashikon 6 (gjashtë) masa disiplinore, duke i renditur nga më e lehta tek 

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 të filluar ndaj tij, në përputhje me 

shkeljen disiplinore që ka kryer, në zbatim të parimit të drejtësisë, objektivitetit, individualizmit 

dhe proporcionalitetit.  

 

102. 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.  

 

103. Në rastin konkret, shkeljet disiplinore të kryera nga magjistrati, të parashikuara nga neni 102, 

pika 1 shkronja “a” e Ligjit për Statusin, është arritur në përfundimin se përbëjnë “Shkelje të lehtë 

disiplinore”. Në mbështetje të neneve 106 dhe 107 ligjit, për shkelje të lehta disiplinore mund të 

jepet masa disiplinore “Vërejtje konfidenciale” ose “Vërejtje publike”. Të dyja këto masa mund 

të jepen për shkelje të lehta, por në rastin konkret, Këshilli vlerëson se ndaj magjistratit referuar të 

gjitha fakteve të konstatuara dhe analizës ligjore të tyre, kritereve të cilave përcaktojnë rëndësinë 

e shkeljes të analizuara në këtë vendim si dhe rrethanave lehtësuese arrihet në përfundimin se ndaj 

magjistratit z.{…}, duhet të vendoset masa disiplinore “Vërejtje publike”, parashikuar nga neni 

105, pika 1, shkronja “b”, dhe neni 107 i Ligjit për Statusin. 
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104. Së fundi, në ë 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... .” 

 

105. 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, mbështetur në nenin 147, pika 1, nenin 147/a, pika 1, shkronja “b” dhe 

nenin 140, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 102, pika 2, shkronja “a”, 

nenin 105, pika 1, shkronja “b”, nenin 107 dhe nenin 146, pika 2, shkronja “b” të Ligjit nr.96/2016, 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nenin 86, 

shkronja “e” dhe nenin 97, pika 1, shkronja “a” dhe pika 3, të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, si dhe në nenin 104 të Kodit të Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë; 

 

 

VENDOSI: 

 

1. Pranimin e pjesshëm të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 

2. Vendosjen e masës disiplinore të “Vërejtjes publike” ndaj magjistratit z. {…}, me detyrë 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

 

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë 

Gjykatës Kushtetuese, afat i cili fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


