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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. 494, datë 25.10.2021 

 

PËR 

PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE, 

Z. {…} DHE Z.{…}, ME DETYRË GJYQTARË NË GJYKATËN E APELIT VLORË 

 

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

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 138 e vijues të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 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 Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, 

gjatë shqyrtimit të kërkesës për procedim disiplinor, që i përket: 

 

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

 

SUBJEKTE TË PROCEDIMIT:  Z. {…}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë 

             

Z. {…}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë 

 

OBJEKTI I KËRKESËS:  1. Fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratëve z.{…} 

dhe z. {…}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit 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 140, pika 1, e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

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”, i ndryshuar. 
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në seancën dëgjimore të datës 25.10.2021, mbështetur në nenet 142 e vijues të ligjit nr. 96/2016, 

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

propozimin e relatorit z. Maksim Qoku, 

 

VËREN: 

 

1. Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor (referuar në vijim dhe si Këshilli), në datë 13.09.2021, me nr. 

3478/3 prot., është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratëve, z. {…} dhe z. {…}, me detyrë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit Vlorë1. 

 

2. Kërkesa mbështetet në nenin 194 të ligjit nr.115/2016 "Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të 

Drejtësisë”, të ndryshuar, dhe në nenin 138 të ligjit nr.96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe të 

Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe ka për objekt të saj fillimin e 

procedimit disiplinor 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 (referuar në vijim si “Ligji për Statusin”). Në kërkesën për fillimin e procedimit 

disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin e 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 për Statusin, për magjistratët 

z.{…} dhe z. {…}.  

 

I. FAKTET DHE RRETHANAT OBJEKT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR 

 

3. Bazuar në raportin e hetimit nr.1504 prot., datë 07.09.2021, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

(më poshtë referuar si ILD) dhe nga tërësia e akteve të administruara gjatë fazës së hetimit 

disiplinor parashtrohet se, mbi bazën e kallëzimit të shtetasit J.Xh, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, ka regjistruar procedimin penal nr. 2080/2015, në ngarkim të shtetasit R.A, si i dyshuar për 

veprën penale të “Heqjes së paligjshme të lirisë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 

110/2 i Kodit Penal. Gjatë fazës së hetimit paraprak, mbi kërkesën e Prokurorisë për caktimin e 

masës së sigurimit ndaj shtetasit R.A, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 490, datë 

22.10.2015, ka caktuar ndaj tij, masën e sigurimit “arrest ne burg”, masë e cila nuk është 

ekzekutuar. 

 

4. Në datë 31.12.2015, në përfundim të hetimeve paraprake, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, ka dërguar çështjen ndaj të pandehurit R.A për gjykim, të hetuar në mungesë, për 

veprën penale për të cilën kishte filluar çështja penale, të parashikuar nga neni 110/2 i Kodit Penal. 

Çështja penale është shortuar dhe ka kaluar për shqyrtim pranë gjyqtares M.M.  

                                                           
1 Shkresa Nr. 1504/21 Prot., datë 10.09.2021 e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 



3 
 

 

5. Në datën 21.08.2016 i pandehuri/kërkuesi R.A, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, me kërkesë për zëvendësimin e masës së sigurimit, kërkesë e cila është marrë në shqyrtim 

nga gjyqtarja e gatshme A.S. Me vendimin nr. 417, datë 22.08.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, ka vendosur: “Pranimin e kërkesës së kërkuesit R.A. Zëvendësimin e masës së sigurimit 

“arrest ne burg” të caktuar me vendimin nr.490, dt.22/10/2015 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, ndaj të pandehurit R.A, me masën e sigurimit “Detyrim paraqitje në policinë gjyqësore”, 

të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale. Urdhërohet i pandehuri R.A që të paraqitet pranë 

policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të katërt të çdo muaji, ora 11.00.”  Ndaj këtij vendimi ka 

ushtruar ankim Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

 

6. Me vendimin nr.168, datë 22.09.2016, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: “Lënien në fuqi të 

vendimit nr.417, dt. 22.08.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë”. Më pas çështja ka kaluar 

për gjykim pranë Gjykatës së Lartë, mbi bazë rekursi. Në vijim të procedurave gjyqësore Kolegji 

Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr. 65, datë 10.05.2017, ka vendosur: “Prishjen e vendimit 

nr.168, datë 22.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe të vendimit nr.417, datë 22.08.2016, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe dërgimin për kompetencë gjykimi trupit gjykues pranë 

gjykatës së shkallës së parë e cila po shqyrton akuzën në ngarkim të kërkuesit R.A.”  

 

7. Në datë 22.06.2017, shtetasi J.Xh ka paraqitur një ankesë pranë Inspektoratit të ish-Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë, me anë të së cilës ka ngritur pretendime mbi veprimtarinë e magjistratëve 

z.{…}, z.{…} dhe A.L, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë, si dhe të magjistratëve 

A.S dhe S.H, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Me vendimin nr. 2093/3 

prot., datë 02.02.2018, Inspektorati i ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka vendosur fillimin e 

hetimit disiplinor ndaj tyre, për shkelje të rënda profesionale që diskreditojnë pozitën dhe figurën 

e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. 

 

8. Në përfundim të hetimit disiplinor, Inspektorati i ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë me vendimin 

nr. 2093/16 prot., datë 26.09.2018, ka vendosur mbylljen e hetimit disiplinor të filluar me 

argumentimin se nga rezultatet e hetimit disiplinor arrihej në konkluzionin se provat ishin të 

pamjaftueshme për të provuar kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e gjyqtares A.S në dhënien 

e vendimit nr. 417, datë 22.08.2016, në kuptim të nenit 140/2/a të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. Ndërsa, në lidhje me gjyqtarët z.{…}, z.{…} dhe A.L, u konstatuan shkelje në 

ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore, shkelje të cilat, referuar nenit 140/2 (paragrafi “a”) të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nuk ishin të mjaftueshme për të filluar procedimin 

disiplinor ndaj tyre. Ndërsa shkeljet e tjera disiplinore të konstatuara, nuk listoheshin në ligj, pasi 

ishin të shfuqizuara nga Gjykata Kushtetuese me vendimin nr.34, datë 10.04.2017. 

 

9. Ndaj vendimit të Inspektoratit të ish -Këshillit të Lartë të Drejtësisë, shtetasi J.Xh ka paraqitur 

ankim. Me krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ankimi është shqyrtuar nga Komisioni i 
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Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, i cili me vendimin nr. 161, datë 

16.07.2019, ka vendosur pranimin e ankimit dhe prishjen e vendimit të arkivimit të ankesës për 

gjyqtarët z. {…}, z. {…} dhe A.L dhe dërgimin e praktikës pranë ILD-së me krijimin e saj.  

 

10. Në datë 23.02.2021 praktika është regjistruar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

i cili me vendimin nr. 1504/4, datë 19.07.2021 ka vendosur vazhdimin e hetimit disiplinor me 

nismë të ankuesit ndaj magjistratëve {…}, A.L dhe {…} me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja “a” të ligjit “Për 

Statusin”. 

 

11. Gjatë hetimit disiplinor ka rezultuar se, Komisioni i Pavarur të Kualifikimit me vendimin Nr. 

78, datë 15. 11.2018, kishte vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, A.L, me 

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë, vendim i cili është lënë në fuqi Kolegji i Posaçëm i 

Apelimit, me vendimin Nr. 23, datë 23.09.2019. Një fakt i tillë është konsideruar nga Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë si shkak për ndërprerjen e menjëhershme të ushtrimit të detyrës së gjyqtares dhe 

mos gëzimin nga ana e saj të statusit të magjistratit për arsye të mbarimit të këtij statusi. 

 

12. Gjithashtu, ka rezultuar se me vendimin nr.260, datë 15.6.2020, Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. {…}, vendim ndaj 

të cili është ushtruar ankim dhe është në proces shqyrtimi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.  

 

II. SHKELJET DISIPLINORE TË PRETENDUARA NGA INSPEKTORI I LARTË I 

DREJTËSISË 

 

13. Referuar raportit të hetimit, nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë vlerësohet se nga ana e 

gjyqtarëve të apelit nuk janë shqyrtuar kërkesat e prokurorit në ankim, në lidhje me pretendimin 

se vendimi i gjykatës së shkallës së parë është dhënë në zbatim të gabuar të përmbajtjes së pikës 2 

të nenit 260 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe të vendimit unifikues nr.7, datë 14.10.2011 të 

Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Nga ana e tyre nuk janë arsyetuar kushtet e zbutjes 

së masës së sigurimit nga “Arrest në Burg” në “Detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore”, të 

parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale. 

14. Pretendohet se mos shqyrtimi i kërkesës për zëvendësimin e masës së sigurimit nga gjyqtarja, 

e cila është caktuar me short për shqyrtimin e çështjes në themel dhe shqyrtimi i saj nga gjyqtarja 

që ka pasur gatishmërinë në muajin Gusht 2016, është bërë jashtë rregullimeve procedurale e 

ligjore. Ky fakt i konstatuar nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, e bën vendimin me nr. 417, datë 

22.08.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, një akt absolutisht të pavlefshëm.  

15. Sipas Inspektorit të Lartë të Drejtësisë qëllimi i nenit 102, pika 2, shkronja “a”, i Ligjit për 

Statusin, i ndryshuar ka qenë pikërisht shmangia e çdo mundësie abuzimi lidhur me përgjegjësinë 

disiplinore të magjistratit. Sipas kësaj dispozite, vetëm në ato raste në të cilat interpretimi i gabuar 
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i ligjit procedural, është konstatuar pikërisht nga kontrolli gjyqësor, pra nga gjykata më e lartë, 

atëherë jemi para rasteve që magjistrati tej vlerësimit profesional, duhet të mbajë përgjegjësi 

disiplinore.  

 

16. Pretendohet se dispozitat procedurale penale, të cilat janë interpretuar gabim nga ana e 

magjistratëve, janë të natyrës përcaktuese. Konkretisht pika 4 e nenit 260 të Kodit të Procedurës 

Penale vlerësohet se tregon qartë se për revokimin a zëvendësimin e masës ekzistuese, disponon, 

jo vetëm gjyqtari i hetimit paraprak, por, në varësi të fazës së procedimit, edhe e njëjta gjykatë, 

pra ajo që shqyrton kërkesën për gjykim dhe zgjidh përfundimisht në themel çështjen. Vlerësohet 

e provuar se gjyqtarët e Gjykatës së Apelit, nuk e kanë pasqyruar pretendimin e prokurorisë për 

kompetencën e gjyqtares së shkallës së parë në vendim nr. 168, datë 22.09.2016, duke mos  dhënë 

përgjigje dhe argumentuar për zgjidhjen e drejtë ligjore të çështjes objekt gjykimi. 

 

17. Magjistratët me veprimet apo mosveprimet e tyre, konkludohet të mos kenë bërë të mundur 

zbatimin e legjislacionit procedural penal, si dhe zbatimin e gabuar të ligjit procedural penal, 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 rastin konkret, vlerësohet nga Inspektori se plotësohen 

kushtet e parashikuara për t`u konsideruar si shkelje disiplinore, pasi nga ana e magjistratëve, është 

bërë një zbatim i gabuar i ligjit procedural penal,  si dhe ky zbatim i gabuar është konstatuar nga 

një gjykatë më e lartë. Sipas Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në analizën juridike të fakteve të 

konstatuara, rezultatet e hetimit disiplinor nuk të çojnë drejt përfundimit të pamjaftueshmërisë së 

provave për të provuar kryerjen e shkeljes disiplinore, dhe për rrjedhojë nuk ekzistojnë rrethana 

për mbylljen e hetimit disiplinor sipas parashikimeve të nenit 134, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit 

për Statusin. 

 

18. Në mbështetje të parashikimeve të nenit 120, pika 1, shkronja “d” dhe “dh” të Ligjit për 

Statusin, vlerësohet dhe se, faktet e pretenduara të cilat adresohen ndaj sjelljes së magjistratëve 

z.{…} e z.{…}, parashikohen si shkelje disiplinore nga ligji në fuqi në kohën kur shkelja e 

pretenduar ka ndodhur, si dhe aktualisht nga Ligji për Statusin. Në kohën kur shkelja e pretenduar 

ka ndodhur, për shkeljet disiplinore të kryera nga magjistratët ka qenë në fuqi ligji nr. 9877, datë 

18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” dhe konkretisht 

neni 32, pika 2, shkronja “f” e ligjit. Në rastin konkret, arrihet në përfundimin nga Inspektori se 

janë paraqitur fakte apo rrethana, të cilat parashikohen si shkelje disiplinore nga neni 101, pika 1, 

shkronja “b” dhe neni 102, pika 2, shkronjat “a” të Ligjit për Statusin. 

 

III. PROCEDURA E ZHVILLUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

19. Pas depozitimit të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratëve z.{…} dhe z.{…}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë, 
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me vendimin nr.381, datë 16.09.2021, mbi bazën e shortit, Këshilli ka vendosur caktimin e anëtarit 

të Komisionit Disiplinor z. Maksim Qoku, në cilësinë e relatorit të çështjes. Vendimi për caktimin 

e relatorit të çështjes i është njoftuar palëve të procedimit disiplinor përkatësisht Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë dhe magjistratëve, brenda afatit 5 ditor të parashikuar në nenin 141 të Ligjit për 

Statusin.  

 

20. Me vendimin nr. 396, datë 22.09.2021, mbi relacionin e përgatitur nga relatori i çështjes, 

Këshilli ka vendosur kalimin e çështjes në seancë dëgjimore, duke caktuar datën e zhvillimit të saj 

më 11.10.2021, ora 11.00 dhe duke njoftuar rregullisht palët, sipas parashikimeve të nenit 138, të 

Ligjit për Statusin. Bashkë me njoftimin për caktimin e seancës dëgjimore, magjistratëve i janë 

njoftuar edhe të drejtat e tyre gjatë procedimit disiplinor si dhe për të paraqitur një parashtresë me 

shkrim, sipas përcaktimeve të nenit 141, pika 2, shkronja “a”, të ligjit. 

 
21. Përkatësisht, në datat 06.10.2021 dhe 11.10.2021, z.Troka dhe z.{…}, kanë depozituar pranë 

Këshillit parashtrimet me shkrim lidhur me kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin 

e procedimit disiplinor. Në datë 11.10.2021, gjatë seancës së parë dëgjimore, magjistratët paraqitën 

pretendimet mbi pabazueshmërinë e procedimit disiplinor të filluar ndaj tyre.  

22. Në vijim, gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore të radhës, të datës 25.10.2021, pas parashtrimit 

të rrethanave faktike të çështjes, relatori i paraqiti Këshillit të Lartë Gjyqësor, propozimin e tij për 

pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratëve z.{…} dhe z.{…}, deri në marrjen 

formë të prerë të vendimit të dhënë nga organi kompetent i rivlerësimit.  

23. Në lidhje me çështjen e shtruar për diskutim për pezullimin e procedimit, Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë paraqiti qëndrimin se, Këshilli i Lartë Gjyqësor e kishte mundësinë ligjore për të vijuar 

procedimin në fazat e mëtejshme, pasi në referim të nenit 145 dhe 126 të Ligjit për Statusin, nuk 

ka aktualisht një procedim administrativ ndaj të njëjtit magjistrat si dhe për të njëjtat shkelje. Sipas 

tij, z. {…} është shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për të tjera shkelje dhe jo për 

atë për të cilën ka filluar procedimi disiplinor. Ndërsa, për z.{…}, në kushtet kur ai ende nuk ka 

kaluar në fazën e vlerësimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nga Inspektori u pretendua 

se nuk ka shkaqe për pezullimin e procedimi të filluar. 

 

 

IV. LIGJI I ZBATUESHËM 

 

24. Në nenin 97, pika 3 të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar 

parashikohet se: “3. Këshilli i Lartë Gjyqësor zbaton Kodin e Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga ky 

ligj.” 
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25. Në aspektin e pezullimit të një procedure administrative individuale, Kodi i Procedurave 

Administrative, në nenin 66 të tij, jep kuptimin e çështjes paraprake si parakusht për zgjidhjen e 

procedurës së filluar nga një organ publik. Sipas këtij neni: “1. Nëse organi publik që zhvillon 

procedurën përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhjen e procedurës 

dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës është kompetent një gjykatë 

ose organ tjetër (“çështja paraprake”), organi publik që zhvillon procedurën administrative 

pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë për çështjen paraprake dhe 

njofton palën në lidhje me këtë. …”. 

 

26. Edhe në Ligjin për Statusin trajtohet çështja e pezullimit të procedurës administrative, vetëm 

në aspektin e ndërvarësisë së procedimit disiplinor nga rezultatet e procedurave të filluara nga 

organe të tjera, pra në rastet e zhvillimit të një hetim penal ose të një procesi gjyqësor penal, 

administrativ, ose civil, ku është palë dhe magjistrati nën hetim ose procedim disiplinor dhe shkelja 

disiplinore e dyshuar ose e atribuuar atij lidhet me të njëjtat fakte. Konkretisht, në nenin 145 të 

ligjit, titulluar “Pezullimi i procedimit disiplinor”, përcaktohet se: “Parashikimet ligjore gjatë 

procedimit disiplinor të nenit 126, të këtij ligji, do të aplikohen për aq sa gjejnë zbatim”. Nga ana 

tjetër, në nenin 126, të këtij ligji, titulluar “Pezullimi i hetimeve”2, parashikohet se: “1. Inspektori 

i Lartë i Drejtësisë vendos pezullimin e hetimit disiplinor kur është duke u zhvilluar hetim penal 

ose një proces gjyqësor penal, administrativ ose civil: a) në të cilat, njëra nga palët është 

magjistrati; b) shkelja e dyshuar lidhet me të njëjtat fakte, për të cilat do të merret vendimi. 2. 

Hetimi pezullohet deri në dhënien e vendimit të formës së prerë të institucionit kompetent. .... 6. 

Vendimi për pezullimin e hetimit nuk ankimohet.” 

 

27. Neni 179/b, pika 7, e Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë3, ka parashikuar se:“7.Moskalimi 

me sukses i procesit të rivlerësimit përbën shkak për mbarimin e menjëhershëm të ushtrimit të 

detyrës, krahas shkaqeve të parashikuara në Kushtetutë. ...” 

 

28. Më tej, neni 164 i Ligjit për Statusin, në dispozitat e tij kalimtare, përcakton se: “1.Gjyqtarët 

dhe prokurorët në detyrë gëzojnë statusin e magjistratit të parashikuar në këtë ligj vetëm nëse: 

…b) kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit, në përputhje me ligjin “Për rivlerësimin kalimtar 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

 

V. VLERËSIMI I KËSHILLI TË LARTË GJYQËSOR 

 

29. Referuar të dhënave të faktit, magjistrati, z. {…}, rezulton që, në të njëjtën kohë, të jetë nën 

dy procedime disiplinore, ku ai i filluar më herët (procesi i rivlerësimit kalimtar) tashmë ka 

përfunduar dhe organi kompetent disiplinor ka marrë masën disiplinore “Shkarkim nga detyra”, 

                                                           
2 Ndryshuar me ligjin nr. 48/2019 
3 Shtuar me ligjin nr. 76/2016, datë 22.7.2016 



8 
 

vendim ky që aktualisht është objekt i kontrollit nga organi më i lartë i rivlerësimit. Ndërkohë, 

procedimi i dytë disiplinor ndaj magjistratit z.{…} (sipas përcaktimeve të Ligjit për Statusin) është 

aktualisht për shqyrtim përpara organit të përhershëm disiplinor të gjyqtarëve, pra Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

  

30. Çështja e parë që shtrohet për diskutim në këtë rast është:  

 

 A mund të vijojë shqyrtimi i procedimit të dytë disiplinor në kohë ndaj magjistratit, z. {…}, 

nëpërmjet të cilit, nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë synohet dhënia e masës disiplinore 

“Ulje e përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, sa kohë 

kur për magjistratin, në procedimin e parë disiplinor në kohë, tashmë është dhënë një masë 

disiplinore? Thënë ndryshe, a mund të vijojë Këshilli i Lartë Gjyqësor shqyrtimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit dhe, në hipotezë, të vendosë “Ulje e përkohshme e 

pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit” për shkelje disiplinore sipas 

ligjit, sa kohë një organ disiplinor tashmë ka marrë masën disiplinore “Shkarkim nga 

detyra”, e cila, nëse konfirmohet mbi bazë ankimi nga organi më i lartë i rivlerësimit, 

përbën shkak kushtetues për mbarimin e statusit të magjistratit për të? 

 

31. Sipas parashikimeve ligjore në fuqi, vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për 

“Shkarkimin nga detyra” të magjistratit, përbën masë disiplinore në kuptim të legjislacionit në 

fuqi, ç’ka përcaktohet shprehimisht në nenin 58, pika 1 (Masat disiplinore), sikundër edhe në nenin 

61 (Shkarkimi nga detyra), të Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Vendimi i këtij organi kushtetues për dhënien e masës 

disiplinore “Shkarkim nga detyra”, është një vendim, pasojat juridike të të cilit fillojnë menjëherë, 

duke përbërë shkak për ndërprerjen e menjëhershme të ushtrimit të detyrës nga gjyqtari ose 

prokurori subjekt rivlerësimi, ndaj të cilit ai është marrë. Nga ana tjetër, Ligji për Statusin, kalimin 

me sukses të procesit të rivlerësimit, në përputhje me Ligjin “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, e konsideron si parakusht për vijimin e 

gëzimit nga gjyqtarët në detyrë, të statusit të magjistratit të parashikuar në këtë ligj. 

 

 

32. Në rastin konkret, ky proces, i natyrës disiplinore, për magjistratin z.{…}, aktualisht ka 

përfunduar përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, më datë 15.6.2020, ku me Vendimin nr. 

260, datë 15.06.2020, organi disiplinor kompetent për kontrollin e ligjshmërisë së pasurisë, të 

pastërtisë së figurës dhe të pasjes së aftësive minimale profesionale për periudhën e rivlerësimit 

sipas pikës 5, neni 179/b, të Kushtetutës dhe Ligjit nr. 84/2016, ka vendosur marrjen e masës 

disiplinore “Shkarkim nga detyra”, masë e cila sipas ligjit krijon si efekt të menjëhershëm 

pezullimin nga detyra të magjistratit deri në përfundim të shqyrtimit të çështjes së rivlerësimit nga 

organi kontrollues, Kolegji i Posaçëm i Apelimit si Dhoma e Dytë e Gjykatës Kushtetuese, në rast 

të ankimit të vendimit të masës disiplinore, rrethanë kjo që është vërtetuar dhe në rastin konkret, 
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ndërsa z. {…} ka paraqitur ankim kundër vendimit të dhënë ndaj tij dhe çështja e rivlerësimit është 

tashmë për shqyrtim përpara organit kontrollues të rivlerësimit. 

 

33. Fakti që masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, nuk është vendosur nga ky Këshill, sipas 

përcaktimeve të Ligjit për Statusin, nuk mund të çojë në mos ekzistencën e kësaj mase disiplinore 

dhe as në anashkalimin e saj. Me qëllim që të garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës, 

pavarësia e sistemit të drejtësisë, si edhe të rikthehet besimi i publikut tek institucionet e këtij 

sistemi, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, me ndryshimet e vitit 2016, parashikoi ngritjen e 

sistemit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, një proces ky i jashtëzakonshëm dhe 

tranzitor, që kryhet nga organet e pavarura kushtetuese dhe që ka për qëllim kontrollin e 

ligjshmërisë së pasurisë, të pastërtisë së figurës dhe të pasjes së aftësive minimale profesionale. 

Në kuadër të këtij procesi ligjor, Kushtetuta dhe ligji i dalë në zbatim të saj (Ligji 84/2016), kanë 

konsideruar që, në raport me objektin e rivlerësimit kalimtar, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

vepron si organ disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

 

34. Nisur nga kjo, vendimmarrja e këtij organi disiplinor, i dhënë brenda kompetencave të tij, nuk 

mund të anashkalohet dhe të mos merret në konsideratë, përfshirë edhe nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor. Në vendimin nr. 2, datë 18.01.2017, Gjykata Kushtetuese është shprehur se:“22. I gjithë 

procesi i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si pjesë e paketës së reformës në drejtësi, 

edhe pse është një masë e jashtëzakonshme dhe me karakter të përkohshëm, është ngritur nga 

kushtetutëbërësi në rang kushtetues, duke parashikuar institucionet që do të  kryejnë këtë proces, 

kompetencat e tyre, si edhe mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve dhe garancitë që ata gëzojnë. Qëllimi 

i përcaktimit të kompetencave të këtyre organeve në mënyrë të drejtpërdrejtë në Kushtetutë do të 

thotë se asnjë institucion nuk mund të marrë këto kompetenca apo t`i anashkalojë ato”. Nga ana 

tjetër, në hipotezën që vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit lihet në fuqi nga organi më 

i lartë kontrollues, kjo masë disiplinore sjell si pasojë mbarimin e statusit të magjistratit për z.{…}.  

 

35. Ligjërisht, procesi i rivlerësimit kalimtar dhe procedimi disiplinor sipas Ligjit për Statusin, 

janë dy procese të pavarura nga njëri tjetri, që zhvillohen nga organe të ndryshme, të pavarura dhe 

sipas procedurave jo të njëjta, rrethana këto që, pavarësisht faktit që ato zhvillohen ndaj të njëjtit 

magjistrat, bëjnë të pamundur bashkimin e tyre në një procedim të vetëm. Ndërkohë këto procese 

kanë ndikim ndaj njëri tjetrit, duke përcaktuar vijueshmërinë e tyre. Kështu, procesi i rivlerësimit, 

që është një proces i detyrueshëm për të gjithë gjyqtarët në detyrë (në momentin e miratimit të 

ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016), përcakton vijimin e gëzimit nga ata të statusit të 

magjistratit sipas Ligjit për Statusin. Nga ana tjetër, moskalimi me sukses i procesit të rivlerësimit 

passjell mbarimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit, rrethanë kjo që përbën shkak për 

mbylljen e procedimit disiplinor sipas Ligjit për Statusin, referuar nenit 139, pika 1, shkronja “c”4 

                                                           
4 “1. Këshilli vendos mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore nëse: ...; c) ka arsye të tjera për të mbyllur 

procedimin, në përputhje me parashikimet e nenit 134, pika 1, shkronjat "ç" dhe "d"; …”. 
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në lidhje me nenin 134, pika 1, shkronja “ç”5, nenin 64, pika 1, shkronja “ç”6 dhe nenin 164, të 

tij. 

 

36. Vlen të theksohet se masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, sipas përcaktimeve të ligjit për 

rivlerësimin kalimtar, pra mbi bazën e një ligji me natyrë kalimtare, nuk mund sanksionohej nga 

ligjvënësi si një mënyrë e mbarimit të statusit, në dispozitat e nenit 64 të Ligjit për Statusin, por 

vetëm në dispozitat kalimtare të tij. Konkretisht, është neni 164 të këtij ligji, i cili vendos një urë 

lidhëse midis dy ligjeve, duke zgjeruar interpretimin e shkronjës “ç”, të pikës 1, të nenit 64, dhe 

duke sanksionuar se statusi i magjistratit mbaron edhe në rastet kur ai shkarkohet nga funksioni 

për përgjegjësi disiplinore sipas ligjit, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”. Ndërkohë, e njëjta situatë ndodh edhe në rastin kur procedimi disiplinor 

sipas Ligjit për Statusin përfundon me dhënien e masës disiplinore “Shkarkimin nga detyra”, 

vendim ky që impakton vijimin e procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj atij magjistrati, referuar për 

këtë jurisprudencës së organeve të rivlerësimit. 

 

37. Ligji për Statusin ka rregulluar edhe pezullimin e procedimit disiplinor në nenin 145, dispozitë 

kjo që referon në nenin 126 të tij, që bën fjalë për pezullimin e hetimit disiplinor. Në rastin konkret, 

jemi para një procesi administrativ (procesi i rivlerësimit kalimtar) që zhvillohet ndaj magjistratit 

z.{…}, objekti i të cilit është pikërisht verifikimi i kërkesave kushtetuese për vijimin e mbajtjes 

prej tij të statusit të magjistratit. Duket sikur rasti në shqyrtim nuk është pikërisht ai për të cilin 

bën fjalë neni 126, pika 1, i Ligjit për Statusin, kjo sa i përket rrethanës sipas shkronjës “b”, për sa 

kohë shkelja e dyshuar disiplinore në rastin konkret nuk lidhet me faktet objekt të procesit të 

rivlerësimit kalimtar ndaj magjistratit. Por, pavarësisht kësaj, duhet thënë sërish se procesi i 

rivlerësimit kalimtar, si një masë e jashtëzakonshme dhe me karakter të përkohshëm, e ngritur nga 

kushtetutëbërësi në rang kushtetues, nuk është një rrethanë pjesë e rregullimeve të përhershme 

ligjore në Ligjin për Statusin lidhur me përgjegjësinë disiplinore të magjistratëve, kjo në mënyrë 

të vetëkuptueshme për shkak të përkohshmërisë së zbatimit të tyre.  

 

38. Nga ana tjetër, po ashtu, siç mund të konstatohet, dualiteti i mundshëm i procedimeve 

disiplinore ndaj magjistratëve për periudhën e përkohshme nuk ka gjetur trajtim, përmes ndonjë 

rregullimi specifik, as në dispozitat tranzitore të Ligjit për Statusin (përveç sa parashikohet në 

nenin 164 të tij). Ndërkohë, në kuptim dhe zbatim të këtij ligji, magjistrati nuk mund të jetë në të 

njëjtën kohë nën disa hetime ose procedime disiplinore të veçanta, kjo për shkak të ndikimit që ato 

kanë lidhur me sanksionin disiplinor sipas kritereve të përcaktuara në nenin 115, të Ligjit për 

Statusin. Kështu, në rastin kur magjistrati është nën hetim disiplinor, ndërsa ngrihen dyshime të 

                                                           
5 “1. Inspektori i Lartë i Drejtësisë mbyll hetimin, nëse provohet se pretendimet janë të pabazuara ose provat e mbledhura dhe 

rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit se:…; ç) magjistratit i mbaron statusi, bazuar në kriteret e parashikuara, në shkronjat 

"b" deri në "ç", të pikës 1, të nenit 64, të këtij ligji…”. 
6 “1. Statusi i magjistratit mbaron në rastet kur: …; ç) shkarkohet nga funksioni për përgjegjësi disiplinore, sipas parashikimeve 

të këtij ligji; …”. 
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arsyeshme se ka ndodhur një shkelje tjetër disiplinore, atëherë objekti i hetimit disiplinor duhet të 

shtohet ose ndryshohet ose procedimet hetimore duhet të bashkohen kur ato iu referohen të njëjtave 

fakte. Po ashtu, edhe në rastin kur magjistrati është nën procedim disiplinor, ndërsa ngrihen 

dyshime të arsyeshme se mund të jetë kryer një shkelje tjetër disiplinore, atëherë procedimi 

disiplinor ndërpritet dhe çështja i kalon Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për kryerjen e hetimeve 

të mëtejshme dhe, në eventualitet, mund të shtohet ose ndryshohet objekti i procedimit disiplinor, 

si dhe, nëse është rasti i panevojshmërisë së hetimeve të mëtejshme, procedimi disiplinor vazhdon 

duke u shtuar ose ndryshuar objekti i tij. Dhe po ashtu, kur magjistrati gjendet nën disa procedime 

disiplinore që iu referohen të njëjtave fakte, procedimet bashkohen.  

 

39. Pra, ligji bazë për përgjegjësinë disiplinore të magjistratit, tek i cili mbështet qëndrimin e tij 

dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, lidhur me pamundësinë e pezullimit të procedimit disiplinor, 

nuk pranon ekzistencën në të njëjtën kohë të disa procedimeve disiplinore ndaj një magjistrati. 

Ndaj, për zbatimin strikt të këtij ligji (Ligjit për Statusin), do të duhej që të gjitha faktet të atribuuar 

si shkelje disiplinore magjistratit në fjalë, të shqyrtoheshin në një procedim disiplinor të vetëm. 

Por një gjë e tillë, sikurse më lart u përmend, është e pamundur ligjërisht pasi, sipas legjislacionit 

në fuqi, procesi i rivlerësimit kalimtar dhe procedimi disiplinor sipas Ligjit për Statusin, janë dy 

procese të pavarura nga njëri tjetri, që zhvillohen nga organe të ndryshme, të pavarura dhe sipas 

procedurave jo të njëjta.  

 

40. Në këto kushte, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se zbatimi i legjislacionit në fuqi për 

përgjegjësinë disiplinore të magjistratëve kërkon, nga njëra anë, pranimin e realiteteve 

kushtetuese, ligjore dhe faktike dhe, nga ana tjetër, adresimin e tyre në mënyrë efektive dhe efikase 

për qëllimin e zbatimit të saj, pikërisht zbatimin kur është rasti të sanksioneve disiplinore me qëllim 

rritjen e përgjegjshmërisë së magjistratit në ushtrimin e funksionit në të ardhmen.   

 

41. Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se qëllimi i nenit 126, pika 1, të Ligjit për Statusin është 

dhënia përparësi e proceseve të tjera ligjore ndaj magjistratit në raport me procedimin disiplinor, 

duke kushtëzuar këtë të fundit me përfundimet e tyre, sa kohë ato kanë lidhje dhe ndikim të 

drejtpërdrejtë në këtë të fundit. Dhe në rastin konkret është e dukshme se mënyra e përfundimit të 

procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj z.{…}, ka ndikim të drejtpërdrejtë dhe kushtëzon vijimin e 

procedimit disiplinor ndaj tij, në harmoni dhe me përcaktimin e nenit 66 të Kodit të Procedurave 

Administrative, Kod i cili është i detyrueshëm për t’u zbatuar nga Këshilli (neni 97, pika 3, i Ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar), duke përligjur 

pezullimin e këtij procedimi disiplinor. 

 

42. Në këto kushte, ndërsa aktualisht është vënë në diskutim dhe është pranuar ekzistenca e një 

shkaku kushtetues për mbarimin e statusit të magjistratit për z.{…}, në kushtet kur ai është 

“Shkarkuar nga detyra” nga organi disiplinor i rivlerësimit kalimtar dhe çështja e rivlerësimit mund 

të shkojë për shqyrtim përpara organit më të lartë të rivlerësimit, Këshilli vlerëson së një rrethanë 
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e tillë përbën shkak që, bazuar në nenin 145 të Ligjit për Statusin dhe nenin 66 të Kodit të 

Procedurave Administrative, të vendoset pezullimi i shqyrtimit të procedimit disiplinor të filluar 

nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, deri në përfundim të çështjes së rivlerësimit, pasi mbajtja ose 

jo e statusit të magjistratit nga ai, në kuptim të Ligjit për Statusin, përbën parakusht për shqyrtimin 

në themel të procedimit disiplinor ndaj tij, në kushtet kur shkarkimi nga detyra e magjistratit, 

sikurse më lart u parashtrua, përbën një nga rastet e mbylljes se procedimit disiplinor. Nga ana 

tjetër, marrja nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit të një vendimi për prishjen e vendimit të shkarkimit 

nga detyra të magjistratit, janë kushtet ligjore për rënien e shkakut të pezullimit të procedurës së 

shqyrtimit disiplinor dhe rifillimin e saj.   

 

43. Këshilli vlerëson se pikërisht pezullimi i procedimit disiplinor, siç paraqitet në rastin konkret, 

nuk pengon shqyrtimin e tij në një kohë të mëvonshme (me rënien e shkakut të pezullimit), nëse 

nuk do të verifikohet rasti i mbylljes së tij (mbarimi i statusit të magjistratit për z.{…} për shkak 

të “shkarkimit nga detyra” me vendim përfundimtar në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar). 

Pra, ky pezullim nuk sjell asnjë pasojë negative për procedimin disiplinor dhe as pengon 

shqyrtimin e tij nëse plotësohet kërkesa e ligjës, pikërisht qartësimi i rrethanës të vijimit të mbajtjes 

nga gjyqtari i proceduar disiplinarisht të statusit të magjistratit. Nga ana tjetër, vlen të përmendet 

se vijimi i shqyrtimit të këtij procedimi disiplinor, sikurse kërkohet nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, edhe në supozimin e pranimit të kërkesës së tij për ekzistencën e shkeljes disiplinore 

dhe vendosjes së sanksionit të propozuar ndaj magjistratit, nuk krijon asnjë impakt në këtë rast 

dhe, aq më pak, impaktin e pritshëm ligjor. Në këtë rast, impakti në realitet, është se tashmë 

magjistrati është nën një efekt pezullues, pikërisht, për shkak të vendimit të organit të rivlerësimit 

dhe ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” 

(neni 62). 

 

44. Lidhur me koherencën në qëndrimet e tij, vlen të përmendet se në procedime disiplinore të 

mëparshme, ku magjistratët janë vënë para përgjegjësisë disiplinore dhe nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë është kërkuar “Shkarkimi nga detyra” për shkak të vërtetimit të një shkaku të përcaktuar 

shprehimisht në Kushtetutë, pikërisht “dënimi me vendim të formës së prerë për kryerjen e një 

krimi”, Këshilli ka operuar me shqyrtimin e procedimeve disiplinore dhe sanksionimin e 

magjistratëve me këtë masë. Në këto raste, magjistratët kanë qenë në proces rivlerësimi, por ky 

proces për ata nuk kishte përfunduar. E përveç kësaj, ajo çka është më e rëndësishme, Këshilli ka 

vlerësuar se vërtetimi në ato raste i ekzistencës së një shkaku kushtetues për “Shkarkimin nga 

detyra” të magjistratëve, nuk mund të pengonte zhvillimin e procedimit disiplinor ndaj tyre. 

Ngritja në rang kushtetues të këtij shkaku dhe parashikimi nga vetë Kushtetuta edhe të sanksionit 

disiplinor imponon pa ekuivok ushtrimin nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të funksionit kushtetues 

disiplinor7, përderisa kushtetutëbërësi i ka dhënë të njëjtën rëndësi shkaqeve dhe sanksioneve 

                                                           
7 Sipas nenit 147/a të Kushtetutës: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme: ...; b) vendos për masat disiplinore 

ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve; ...”. 
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disiplinore të parashikuara shprehimisht në Kushtetutë, e cila në këto raste është e zbatueshme dhe 

drejtpërdrejtë. Ndërkohë, rasti në shqyrtim nuk është i tillë. 

 

45. Po ashtu, vlen të përmendet edhe se në procedime disiplinore të mëparshme, ku magjistratët 

janë vënë para përgjegjësisë disiplinore dhe nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë është kërkuar 

vendosja e një sanksioni disiplinor për shkak të vërtetimit të një shkaku të përcaktuar nga Ligji për 

Statusin, Këshilli ka operuar me shqyrtimin e procedimeve disiplinore dhe, kur ka qenë rasti, me 

vendosjen e sanksioneve disiplinore sipas ligjit, ndërsa magjistratët në këto raste kanë qenë në 

proces rivlerësimi, por ky proces për ata nuk kishte përfunduar, pra ata vijonin të ushtronin detyrën. 

Ndërkohë, rasti në shqyrtim, sikurse më lart u parashtrua, nuk është i tillë. 

 

46. Çështja e dytë që shtrohet për zgjidhje në këtë rast është vijimësia e procedimit disiplinor të 

filluar ndaj magjistratit tjetër, z.Troka, për shkak të ekzistencës së kushteve ligjore të pezullimit të 

procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit, z.{…}, në kushtet kur faktet objekt procedimi janë 

të njëjta, por situata juridike në lidhje me gëzimin e statusit të magjistratit është e ndryshme, për 

arsyet e listuara më lart në këtë vendim.  

 

47. Sipas neneve 140 dhe 128 të Ligjit për Statusin, Këshilli apo Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

vendos bashkimin në rastet kur konstatohet se procedimet disiplinore apo hetimet disiplinore u 

referohen të njëjtave fakte, siç dhe është konstatuar në rastin konkret me dhënien e vendimit nr.168, 

datë 22.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë. Një qasje e tillë ligjore vjen dhe në përmbushje të 

parimeve të procedimit disiplinor, në lidhje me procesin e rregullt ligjor, garantimin e parimeve të 

prezumimit të pafajësisë dhe paanësisë të institucioneve disiplinore. Për këto arsye ligji nuk 

parashikon rastet e ndarjes së procedimeve, por vetëm detyrimin e institucioneve disiplinore për 

bashkimin e tyre, kur objekt i hetimit apo procedimit janë të njëjtat fakte që u atribuohen dy ose 

më shumë magjistratëve.  

 

48. Vlen të vendoset në dukje, që në hipotezën që procedimi disiplinor për z.Troka do të vijonte, 

cilado do të ishte vendimmarrja e Këshillit mbi vlerësimin e fakteve dhe ligjit, ajo do të afektonte 

dhe paragjykonte shqyrtimin procedimin disiplinor për z.{…}, duke qenë kështu në shkelje të 

hapur të përcaktimeve dhe parimeve ligjore.  

 

49. Gjithashtu, referuar kohës së dhënies së vendimit, konstatohet se ai i përket edhe periudhës së 

vlerësimit të aftësive profesionale të gjyqtarëve, bazuar në ligjin për rivlerësimin kalimtar, dhe si 

i tillë është objekt hetimi dhe nga organet përkatëse sipas këtij ligji. Pra aktualisht, vendimi është 

objekt shqyrtimi nga dy institucione disiplinore, ai i rivlerësimit, bazuar në ligjin për rivlerësimin 

kalimtar dhe ai i procedimit disiplinor sipas Ligjit për Statusin. Konkretisht, ndërsa për z.{…}, 

procesi i rivlerësimit nga Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është bazuar vetëm në një kriter, 

procesi i rivlerësimit për z.Troka, në eventualitetin që mund të përfundojë për të tre kriteret, pra 

edhe për aftësitë profesionale, do të ketë objekt hetimi dhe verifikimi edhe vendimin, i cili është 
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objekt i këtij procedimi disiplinor. Si rrjedhojë, mund të ndodhë që këto dy institucione disiplinore, 

që i përkasin dy juridiksioneve të ndryshme, të arrijnë në konkluzione të ndryshme në lidhje 

shkeljen disiplinore të pretenduar.  

 

50. Sa referuar më lart, Këshilli arrin në përfundimin se edhe procedimi disiplinor i filluar ndaj 

magjistratit, z.Troka, duhet pezulluar, jo vetëm për shkak të procedimit të lidhur me atë të z.{…}, 

por edhe për shkakun se vendimi objekt procedimi është objekt hetimi dhe nga institucionet e 

rivlerësimit kalimtar sipas ligjit.      

 

51. Së fundi, referuar pikës 6, të nenit 126, të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “6. Vendimi 

për pezullimin e hetimit nuk ankimohet”, në lidhje me përcaktimin e nenit 145, të këtij ligji, sipas 

të cilit parashikimet e nenit 126, aplikohen për aq sa gjejnë zbatim edhe për procedimet disiplinore, 

Këshilli vëren se ligji iu ka kufizuar subjekteve të procedimit disiplinor të drejtën e ankimit në 

gjykatë ndaj vendimit të pezullimit të procedimit disiplinor, pra ndaj këtij vendimi nuk lejohet 

ankim.  

 

PËR  KËTO  ARSYE 

 

Mbështetur në nenin 147, pika 1 dhe nenin 147/a, pika 1, shkronja “b”, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, në nenin 145, në lidhje me nenin 126, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 86, shkronja “e” 

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

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në nenin 66, të Kodit të Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

 

VENDOSI: 

 

1. Pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratëve z. {…} dhe z. {…}, me 

detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë, deri në përfundimin e procedurës së 

rivlerësimit kalimtar, me vendim të formës së prerë. 

 

2. Kundër këtij vendimi ligji nuk lejon ankim. 

 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet subjekteve të procedimit disiplinor, magjistratëve z.{…} 

dhe z. {…}, dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 
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