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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. 558, datë 01.12.2021 

 

PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATES,  

ZNJ. {…}, ME DETYRË GJYQTARE  

NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN 

 

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 “dh”, 

nenin 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja “i”, nenin 108 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:  Znj. {…}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. 

 

 

OBJEKTI I KËRKESËS:  1. Fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates Znj. {…}, 

me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 

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 “dh”, 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 01.12.2021, 

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 magjistrates znj. {…}, me detyrë 

gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkeljet disiplinore të 

parashikuara nga neni 102, pika 2, shkronja “dh”, e Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

ndaj saj të masës disiplinore “Ulje e përkohshme e pagës në masën 40% për një periudhë 

kohore prej 6 muaj”. 

 

- Magjistraten znj. {…}, e cila kërkoi rrëzimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë; 

 

 

V Ë R E N: 

 

 

I. TË DHENA MBI PROCEDIMIN DISIPLINOR 

 

1. Magjistratja, znj. {…}, aktualisht ushtron detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. Në datë 28.07.2021, në Këshillin e Lartë Gjyqësor (referuar në vijim si KLGJ), është 

depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (referuar në vijim si ILD) për fillimin ndaj 

saj të procedimit disiplinor1, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja 

”dh” 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, ILD-ja ka propozuar 

caktimin ndaj magjistrates znj. {…} të masës disiplinore “Ulje e përkohshme e pagës deri në 40% 

për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja 

“i” dhe neni 108, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar (referuar në vijim si Ligji për Statusin).  

 

2. Fillimi i hetimit disiplinor në rastin konkret është vendosur nga ish-Inspektorati i Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë (referuar në vijim IKLD), sipas Urdhërit nr. {…}/1 prot., datë 03.02.2017, “Për 

fillimin e hetimit disiplinor ndaj veprimtarisë gjyqësore të gjyqtares së Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan {…}”. Me këtë urdhër IKLD-ja ka filluar hetimin disiplinor ndaj veprimtarisë 

gjyqësore të gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan znj. {…}, për kryerjen e akteve 

dhe sjelljeve që diskreditojnë rëndë figurën e gjyqtarit në funksion të zgjidhjes së parregullt të një 

çështjeje gjyqësore.  

 

3. Rezulton se hetimi disiplinor nga IKLD-ja është filluar kryesisht, mbi bazën e një ankese 

publike, që lidhet me publikimin e disa fakteve të transmetuara në Televizionin “Klan”, në 

Emisionin Investigativ “STOP”, mbrëmjen e datës 31.01.2017. Në këtë emisionin televiziv janë 

raportuar fakte mbi të cilat ngrihej dyshimi për kryejen nga gjyqtarja {…} të shkeljes disiplinore 

të diskretitimit të rëndë të pozitës dhe figurës së gjyqtarit, ndërsa lihej të kuptohej se magjistratja, 

kundrejt përfitimit të një shume monetare prej 2000 Euro, kishte marrë përsipër të aplikonte 

minimumin e dënimit për të pandehurin e paraburgosur K.L, i cili akuzohej për kryerjen e tre 

veprave penale. 

                                                           
1  Shkresa nr.{…}/22 prot., datë 28.07.2021 e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, protokolluar me nr. 3702 prot., datë 28.07.2021 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 
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4. Ndërkohë, me Shkresën nr.1129 prot., datë 08.02.2017, protokolluar pranë ish-Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë me aktin nr. {…}/3 prot., datë 08.02.2017, në përgjigje të kërkesës për informacion 

të këtij të fundit2, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda ka bërë me 

dije se ndaj shtetases {…}, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, është 

regjistruar procedimi penal nr. 34, datë 31.01.2017, pasi dyshohej për kryerjen e veprës penale të 

“Korrupsionit pasiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, parashikuar nga 

neni 319/ç i Kodit Penal (sipas urdhër atribuimi për kryerjen e veprës penale datë 01.02.2017).  

 

5. Në vijim, sipas Vendimit nr. 37, datë 03.02.2017, Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, 

ka caktuar ndaj personit nën hetim, shtetases {…}, masën e sigurimit personal me karakter 

shtrëngues të “Pezullimit të ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik”, parashikuar nga neni 242 

i Kodit të Procedurës Penale.  

 

6. Në zbatim të vendimit si më lart të gjykatës, ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 

12, datë 07.02.2017, ka vendosur të pezullojë përkohësisht nga ushtrimi i detyrës gjyqtaren {…}, 

deri në përfundim të procedimit penal në ngarkim të saj. 

 

7. Në kushtet kur ndaj gjyqtares {…} ishte duke u zhvilluar hetim penal, bazuar në nenin 126 të 

Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", me 

Vendimin nr. {…}/5 prot., datë 18.05.2017, IKLD-ja ka vendosur: “Pezullimin e hetimit disiplinor 

ndaj gjyqtares {…}, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, deri në dhënien e vendimit të formës 

së prerë për procedimin penal nr. 34, datë 31.01.2017”. Pezullimi i hetimit disiplinor ndërpret 

afatet e parashkrimit të parashikuara nga neni 117 i Ligjit për Statusin. Sipas pikës 4 të këtij 

vendimi, është kërkuar që në aktin e njoftimit drejtuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë për Krimet e Rënda Tiranë, të bëhet me dije detyrimi për të paraqitur pa vonesë në IKLD, 

çdo vendim që merret gjatë procedimit penal nr. 34, datë 31.01.2017. 

 

8. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, me Vendimin datë 

20.07.2017, lidhur me procedimin penal nr. 34/2017, ka vendosur pushimin e hetimeve në ngarkim 

të personit nën hetim {…}, e hetuar për veprën penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarit, prokurorit 

dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç të Kodit Penal, 

me arsyetimin se nuk provohej të kishte kryer veprën penale. Gjithashtu, me këtë vendim, është 

vendosur dhe shuarja e masës së sigurimit personal me karakter ndalues të “Pezullimit të ushtrimit 

të një detyre a shërbimi publik”. 

 

9. Pas administrimit të vendimit të mësipërm të prokurorit, me Vendimin nr. {…}/8 prot., datë 

18.09.2017, IKLD-ja ka vendosur vazhdimin e hetimit disiplinor ndaj gjyqtares {…} të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të rënies së shkakut të pezullimit. 

 

10. Në përfundim të hetimit disiplinor, bazuar në përmbajtjen e vendimit penal datë 20.07.2017, 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, që i përket procedimit penal 

nr. 34/2017, si dhe mbështetur në deklarimet e gjyqtares {…}, në deklarimet e kryetarit të gjykatës 

Sulejman Kurti, në deklarimet e avokatit Erind Nanushi dhe në deklarimet e sekretares gjyqësore 

Alvisa Gashi, IKLD-ja ka çmuar se nuk provohej që gjyqtare {…} të kishte kryer  akte  korruptive 

                                                           
2 Shkresa nr. {…}/2 prot., datë 03.02.2017, e ish-IKLD-së 
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në ngjarjen e transmetuar nga Emisioni Investigativ “STOP” i Televizionit “Klan”, mbrëmjen e 

datës 31.01.2017, ndaj nuk mund të konkludohej se nga ana e gjyqtares të ishin konsumuar akte e 

sjellje diskretituese për pozitën dhe figurën e gjyqtarit, akte këto që do të përbënin shkelje 

disiplinore nëse do të provohej se ishin kryer. Por, nga ana tjetër, nisur nga përdorimi prej 

gjyqtares të shprehjes:“Predispozicionin pozitiv për zgjidhjen e çështjes”, IKLD-ja ka çmuar se 

ky lloj komunikimi ishte i papërshtatshëm për një gjyqtar, për shkak të perceptimeve që ai krijon 

për figurën morale të gjyqtarit, sidomos e parë kjo shprehje në kontekstin e plotë të ngjarjes objekt 

i hetimit disiplinor. Mbi këtë bazë, IKLD-ja ka konkluduar se magjistratja {…} ka kryer shkelje 

të normave të etikës në marrëdhënie me pjesëmarrësit në procesin gjyqësor. Shkelja në fjalë e 

etikës së gjyqtarit, sipas ligjit të kohës kur është kryer, është klasifikuar nga inspektorët përgjegjës3 

sipas nenit 32, shkronja “dh”, të Ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ndërsa është vlerësuar se përbën shkak për fillimin e 

procedimit disiplinor referuar nenit 140, pika 2, shkronja “a”, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, nenit 133, pika 3, shkronja “e”, nenit 138, pika 1 dhe nenit 160, të Ligjit për Statusin. 

Sa më lart, IKLD-ja i ka përcjellë Ministrit të Drejtësisë Raportin e Hetimit Disiplinor dhe 

dokumentacionin shoqërues4, për të vlerësuar mundësinë eventuale për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj gjyqtares {…}, sipas kompetencës së dhënë nga neni 160, pika 1, shkronja “c”, e 

Ligjit për Statusin. Ministri i Drejtësisë nuk e ka ushtruar këtë kompetencë, ndërsa dokumentacioni 

përkatës më pas, mbas krijimit të institucionit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, i është përcjellë 

këtij të fundit në Dhjetor 2020. 

 

11. Pas përcjelljes së praktikës së mësipërme (fotokopje) nga Ministria e Drejtësisë, Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë, me shkresën nr. 13/4 prot., datë 05.03.2021 ka kërkuar dërgimin e praktikës 

origjinale nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në përgjigje të kësaj kërkese, me shkresën nr. 

1043/1 prot, datë 02.04.2021, regjistruar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me aktin 

nr. 1940 prot., datë 06.04.2021, KLGJ-ja ka përcjellë për trajtim praktikën origjinale5, lidhur me 

hetimin administrativ të zhvilluar nga IKLD-ja ndaj magjistrates {…}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.  

 

12. Me Vendimin nr. {…}/3 prot., datë 09.06.2021, ILD-ja ka vendosur vazhdimin e hetimit 

disiplinor ndaj magjistrates {…}, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 140, pika 2, 

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

“dh”, e Ligjit për Statusin.  

 

13. Me vendimin si më lart6, krahas praktikës dokumentare të KLGJ-së nr. 1043/1 prot., datë 

02.04.2021, të vlerësuara si veprime hetimore të vlefshme, ILD-ja ka vendosur edhe administrimin 

e dokumenteve dhe informacioneve shtesë7, konkretisht: vendimin e prokurorit datë 20.07.2017, 

për pushimin e hetimeve ndaj shtetases {…} (kopje të njësuar me origjinalin); dosjen personale të 

magjistrates pranë KLGJ-së; vlerësimet periodike profesionale të magjistrates {…} për vitet 2005-

2006, 2007-2009 dhe 2010-2012, si dhe të dhëna për ankesat e paraqitura ndaj saj gjatë 5 viteve të 

fundit, së bashku me aktet përkatëse të trajtimit të tyre nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë ose 

KLGJ-ja; si dhe evidentimin e çdo të dhënë që tregonte shkelje me pasojë përgjegjësinë disiplinore 

                                                           
3 Sipas raportit të hetimit disiplinor, datë 11.12.2017, faqe 8-22 e dosjes së hetimit disiplinor. 
4 Me shkresën nr. {…}/11 prot., datë 30.01.2018 të IKLD-së 
5 Dosja e hetimit disiplinor, faqe 149 e ne vijim. 
6 Vendimi i ILD-së nr. {…}/3 prot., datë 09.06.2021, faqe 285-286 e dosjes së hetimit disiplinor. 
7 Pika 3 e vendimit nr. {…}/3 prot., datë 09.06.2021 të ILD-së, faqe 285-286 e dosjes së hetimit disiplinor 
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të magjistrates {…} apo çdo të dhënë tjetër që mund të shërbente për vlerësimin profesional të saj. 

Lidhur me vazhdimin e hetimit është njoftuar rregullisht magjistratja {…} dhe KLGJ-ja, përmes 

Shkresës nr. {…}/4 prot., datë 10.06.2021 dhe Shkresës nr. {…}/6 prot., datë 10.06.2021.  

 

14. Në zbatim të vendimit të mësipërm të ILD-së, pas kërkimit të dokumentacionit respektiv, 

inspektori përgjegjës për hetimin disiplinor ndaj magjistrates {…} ka administruar rregullisht atë.  

 

II. FAKTI OBJEKT PROCEDIMI DISIPLINOR 

 

15. Nga hetimi disiplinor ka rezultuar se, më datë 19.07.20168, Prokuroria pranë Gjykatës së 

Shkallës Parë Elbasan ka paraqitur përpara kësaj të fundit kërkesën për gjykimin e procedimit 

penal nr. {…}, viti 2016, në ngarkim të të pandehurit K.L akuzuar për kryerjen e veprave penale 

të “Dhunës në familje”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë” dhe “Vjedhje”, të parashikuara nga 

nenet 130/A/4, 236/1 dhe 134/1 të Kodit Penal. Kjo çështje ështe regjistruar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan në datën 22.08.2016 dhe me shortin elektronik të datës 02.09.2016, i ka kaluar 

për gjykim gjyqtares {…}.  

 

16. Me vendimin datë 06.09.20169, gjyqtarja ka planifikuar zhvillimin e seancës gjyqësore për më 

datë 27.09.2016, ora 9.00. Gjykimi i çështjes ka vijuar edhe përgjatë seancave gjyqësore të datave 

11.10.2016, 25.10.2016, 08.11.2016 dhe 16.11.201610. Për organin e akuzës, në seancat gjyqësore 

të datave 27.09.2016 dhe 11.10.2016, ka qenë e pranishme prokurorja {…}, e cila nuk është 

paraqitur në seancën e datës 25.10.2016, për arsye shëndetësore11. Ndërkohë, më mbas, në seancën 

e datës 08.11.2016, është paraqitur prokurori Neritan Hoxha, i cili ka qenë i pranishëm edhe në 

seancën e fundit, ku është shpallur vendimi përfundimtar i gjykatës, konkretisht Vendimi nr. {…}, 

datë 16.11.2016, me të cilin trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarja e vetme {…} ka vendosur:  

“Deklarimin fajtor të të pandehurit {…} për kryerjen e veprës penale të “Dhuna në familje”, 

në dëm të nënës së tij, shtetases Nexhmije Leka, të kryer në prani të fëmijës së mitur, dhe në 

bazë të nenit 130/a/4 të Kodit Penal dënimin e tij me një vit e tre muaj burgim.  

Deklarimin fajtor të të pandehurit {…} për kryerjen e veprës penale të “Vjedhja” dhe në bazë 

të nenit 134/1 të Kodit Penal dënimin e tij me 2 (dy) muaj burgim.  

Deklarimin fajtor të të pandehurit {…} për kryerjen e veprës penale të “Kundërshtim i 

punonjësit të policisë së rendit publik” dhe në bazë te nenit 236/1 të Kodit Penal dënimin e tij 

me 1 (një) muaj burgim.  

Në bazë të nenit 55/1 të Kodit Penal, në bashkim të dënimeve, dënimin e të pandehurit {…} me 

1 (një) vit e 4 (katër) muaj burgim. 

Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit Procedurës Penale, të ulë dënimin për të pandehurin {…} 

me 1/3 e tij dhe ta dënojë atë përfundimisht me 10 (dhjetë) muaj e 20 (njëzet) ditë burgim. 

Vuajtja e dënimit me burgim të fillojë nga dita e arrestimit në flagrancë, datë 19.04.2016 dhe 

të kryhet në burg të sigurisë së zakonshme. 

                                                           
8 Shih “Kërkesë për gjykimin e procedimit penal nr. {…}, viti 2016” të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Elbasan, faqe 43-49 të dosjes hetimore 
9 Shih vendimin “Mbi kalimin e çështjes për gjykim”, datë 06.09.2016, faqe 26 të dosjes hetimore 
10 Shih procesverbalet përkatëse, faqe 32-39 të dosjes hetimore 
11 Shih procesverbalin e seancës të datës 25.10.2016, faqe 34 të dosjes hetimore 
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...”. 

 

17. Nga përmbajtja e dosjes gjyqësore rezulton se Vendimi nr. {…}, datë 16.11.2016, i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan12, ka marrë formën e prerë në datën 30.11.2016, pasi nuk është 

ushtruar ankim nga asnjëra prej palëve në atë gjykim. 

 

18. Mbas dhënies së këtij vendimi, nga ana tjetër, mbrëmjen e datës 31.01.2017, në Emisionin 

Investigativ “STOP” të Televizionit Kombëtar “KLAN” janë transmetuar pamje, me figurë dhe 

zë, të komunikimit të një qytetari me një punonjës policie pranë ambienteve të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, si dhe të komunikimit të një qytetari me gjyqtaren e kësaj gjykate, znj. {…}, në 

zyrën e kësaj të fundit. Pas transmetimit në televizion, përmbajtja e tyre ka gjetur pasqyrim edhe 

në një numër të lartë portalesh online, si dhe në median e shkruar të datës 01.02.201713.  

 

19. Nga transkiptimi i të dhënave të transmetuara në emisionin televiziv investigativ, janë 

evidentuar dy situata: (i) së pari, disa biseda të zhvilluara midis një qytetari dhe një punonjësi 

policie, të regjistruara audio dhe vidio në vitin 2016, nga përmbajtja e të cilave ngrihej dyshimi se 

gjyqtarja {…} mund të kishte dhënë një vendim gjyqësor kundrejt marrjes së parave, duke kryer 

në këtë mënyrë akte e sjellje që diskretitonin rëndë figurën e gjyqtarit, dhe (ii) së dyti, një bisedë 

të zhvilluar midis një qytetari dhe gjyqtares {…} në zyrën e kësaj të fundit, e regjistruar audio dhe 

vidio në vitin 2016, nga përmbajtja e të cilës ngrihej dyshimi se gjyqtarja mund të kishte zhvilluar 

takime jashtëgjyqësore me një palë ndërgjyqëse, ndërkohë që po zhvillonte një proces gjyqësor, 

përveç se edhe dyshimi i përdorimit nga ajo të shprehjeve të papërshtatshme si gjyqtare e çështjes, 

duke kryer në këtë mënyrë akte dhe sjellje që diskretitonin rëndë figurën e gjyqtarit.  

 

20. Në materialin e transkriptuar në shkresën “Informacion” që shoqëron relacionin e 

Kryeinspektores së IKLD-së, miratuar nga Kryetari i ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, bisedat e 

regjistruara audio dhe video nga gazetarët e Emisionit Investigativ “STOP”, rezulton të jenë midis 

gjyqtares {…} dhe dy qytetarëve, duke patur përmbajtjen si më poshtë: 

 

Biseda e parë: 

“Qytetari - Përshëndetje! 

Gjyqtarja - Përshëndetje! Një sekondë, po, tani po. 

Qytetari - {…}. 

Gjyqtarja - {…}. 

Qytetari - Kur e ka seancën e gjyqit?  

Sekretarja - {…} s’ka fare, {…}, ndoshta. 

Qytetari - Po. 

Gjyqtarja - {…}, datë 25, ora 9.00, të martën. Kush je ti? 

Qytetari - Vëllai i tij. 

Gjyqtarja - Ik! Më datë 25, ora 9.00.   

Qytetari - Fole gjë me Beharin? 

Gjyqtarja - Ik. 

Qytetari - Në rregull? 

Gjyqtarja - Ik, tani. 

                                                           
12 Shih vendimin, faqe 115-126 të dosjes hetimore 
13 Shih urdhrin për fillimin e hetimit disiplinor të IKLD-së, datë 03.02.2017, faqe 51-53 të dosjes hetimore 
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Qytetari - Shumë faleminderit! 

Qytetari - Si kaluat? Mund të bisedojmë pak, të lutem? Vëllai i {…}. 

Gjyqtarja - Ik, tani ik. Kemi gjyqin përfundimisht seancën që vjen, hajde tani, vëllai i {…} ... nuk 

mungoj ç’ke? 

Qytetari - Thjesht afatet kohore, se po bën shtatë muaj brenda. Si llogariten? 

Gjyqtarja - Shtatë muaj brenda, llogariten me kohën, sa ka vuajtur me 1,5. Ka tre vepra penale, 

një më e vogla është një vit burg. Mund të thithen të gjitha, mund të vihet nën minimuam, mund të 

ketë më shumë dënim, por predispozicioni është pozitiv. Ik tani. 

Qytetari - Ok edhe për prokuroren? 

Gjyqtarja - Ditën e mirë! Çfarë të dali në gjyq. 

Qytetari - Shumë faleminderit! 

Gjyqtarja - Hajde! 

 

Biseda e dytë: 

Qytetarja - Më falni! Doja të pyesja, se jam një e afërmja e K....l.. Kur e ka gjyqin? Sot? 

Gjyqtarja - Për atë, po diskutoja. Prokurorja është e sëmurë dhe e mora në telefon dhe mund të 

vijë. Dhe në në ça momenti do vijë, nuk e di. 

Qytetarja - S’ka një orar domethënë? 

Gjyqtarja - S’ka një orar, se është me raport dhe është me hernie diskale. Dhe s’lëviz dot. Po, do 

dal një moment, tha. Se e ka thirr dhe Prokurori i Rrethit Elbasan dhe me dashamirësinë, për të 

mbaruar gjyqin e K....L ..Mirë? 

Qytetarja - Faleminderit! 

Gjyqtarja - Edhe shtyrja sot, ka qënë në favor, sepse i ka ecë një çikë paraburgimi ... edhe të 

shikojmë. Me predispozicionin për ta mbaruar. 

Qytetarja - Të dukem më vonë? 

Gjyqtarja - Nga je ti? Këtu nga Elbasani? 

Qytetarja - Po, po. 

Gjyqtarja - Atëherë ik, hajde nga ora 2-3 të shohësh. Të marrësh vesh ç'a u bë. Me 

predispozicionin, për t’u bërë gjyqi, për t’u përfunduar. Mirë? 

Qytetarja - Faleminderit. 

Gjyqtarja - Hajde. Në datën 16 themi, se do ta mbyllim atë. 

 Qytetarja - S'u bë gjë sot? 

Gjyqtarja - Se prokurorja është me hernie diskale dhe s'luan dot nga vëndi, ndaj s'erdhi. Dhe unë 

e kam caktuar shumë shpejt, për 4-5 ditë. Jo për dy javë e për tre javë dhe ka mundësi do 

zëvendësohet prokurori, që të mos humbasim datën 16. Dakord? 

Qytetarja - Do zëvendësohet prokurori? 

Gjyqtarja - Po, po. Do zëvendësohet ... është tjetri, pa problem. Datë 16, ora 11 e gjysmë. 

Qytetarja - Faleminderit!  

 

21. Në vijim, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, mbi bazën 

e ngjarjes së datës 31.01.2017, të transmetuar nga emisioni “STOP” i televizionit “Klan”, ka nisur 

procedimin penal veç të tjerëve edhe ndaj gjyqtares {…}, pasi dyshohet për kryerjen e veprës 

penale të “Korrupsioni pasiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, 

parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal. 
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22. Me vendimin nr. 37, datë 03.02.2017, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ka 

caktuar masën e sigurimit personal me karakter shtrëngues atë të “Pezullimit të ushtrimit të një 

detyre a shërbimi publik”, parashikuar nga neni 242 i Kodit Procedurës Penale. 

 

23. Këshilli i Lartë i Drejtësisë me vendimin nr. 12, datë 07.02.2017, ka vendosur: “Të pezullojë 

përkohësisht nga ushtrimi i detyrës gjyqtaren {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, deri në përfundim të procedimit penal në ngarkim të saj. Kundër këtij vendimi për 

pezullim nga detyra, mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente”. 

 

24. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, me vendimin datë 

20.07.2017, lidhur me procedimin penal me nr. 34/2017, ka vendosur: “Pushimin e hetimeve në 

ngarkim të personit nën hetim {…}, e bija e Halit dhe e Mukadeze, lindur më 08.08.1959, në 

Konispol dhe banuese në Elbasan, e hetuar pär veprën penale “Korrupsioni pasiv i giyqtarit, 

prokurorit dhe i funksionarëve te tjerë të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç e Kodit Penal, 

sepse nuk provohet që e ka kryer veprën penale. 

Konstatimin e shuarjes së masës së sigurimit personal me karakter ndalues “Pezullimi i ushtrimit 

të një detyre a shërbimi publik”, parashikuar nga neni 242 i K.Pr.Penale, caktuar me vendimin nr. 

37, datë 03.02.2017, të Gjykatës së Shkallës se Parë për Krime të Rënda, Tiranë.” 

 

25. Në pjesën arsyetuese të vendimit penal datë 20.07.2017, në faqen nr. 6 të tij pasqyrohet fakti i 

rezultuar gjatë hetimit penal sipas të cilit: “.........Nga kqyrja e tabulateve të shërbimit telefonik në 

emër të të hetuarve B.K, përdorues i numrave celularë 067********, 066*******, të hetuarës 

{…}, përdorues i numrit cellular 068*******, të hetuarit E.D si dhe për numrat e telefonave 

celularë të regjistruarnë emër të prokurorëve Neritan Hoxha, {…} dhe familjarëve të tyre për 

periudhën 01.05.2016 deri më datë 01.02.2017, ka rezultuar se i hetuari B.K, nuk ka asnjë 

komunikim telefonik me prokurorët e çështjes, për gjithë periudhën e kërkuar 01.10.2016-

01.02.2017, nuk ka asnjë komunikim telefonik me gjyqtaren e çështjes {…}.......” 

 

25.1. Në faqen 7 të vendimit penal datë 20.07.2017 pasqyrohen faktet e mëposhtme: “.........Po 

kështu, nga pamjet filmike ka rezultuar se i hetuari B.K është takuar me gjyqtaren {…}, në 

ambjentet e gjykatës, por nuk dihet përmbajtja e bisedës, ndërsa familjarë të të gjykuarit K.L kanë 

zhvilluar biseda me gjyqtaren në zyrën e saj. Gjatë komunkimit me gjyqtaren të afërm të K.L janë 

interesuar të mësonin prej saj nëse kishte biseduar me B.K, të mësonin për datën dhe orën e gjyqit, 

për arsyen e shtyrjes së seancës gjyqësore dhe si përgiigje ata kanë marrë nga gjyqtarja 

“Predispozicionin pozitiv”, anagazhimin e saj për zgjidhjen e çështjes sa më shpejt dhe në favor 

të të gjykuarit. Gjithashtu, në sekuencën 6 të pamjeve filmike bruto (të patransmetuara në 

televizion), gazetari i këtij emisioni ka shkuar në zyrën e gjyqtares dhe duke ju prezantuar si vëllai 

i K.L, i ka kërkuar “Garanci” për procesin gjyqësor, sepse do të largohej jashtë vendit me qëllim 

që të ikte “pa merak”. Përgjigja e gjyqtares ka qënë: “Unë po të them “rruga e mbarë”- ti mo 

më thuaj “merak, pa merak”. - Merak nuk të them unë tani, edhe vëllanë tim, fëminë tim ta 

kem, pa u shpall vendimi nuk të them, ç'ar të na dali në gjyq, por po them predispozicioni është 

për zgjidhje positive. Hajt tashi, rruga e mbarë”.  

 

25.2. Në faqet nr. 8-9 të vendimit penal datë 20.07.2017 pasqyrohen faktet e mëposhtme të 

rezultuara gjatë hetimit penal dhe konkretisht:  “.........I hetuari B.L pranon se ka marrë rryshfet 

duke përdorur emrin e gjyqtares dhe prokurorit të çështjes, por këto para, në vlerën 3500 Euro, 

2000 Euro për gjyqtaren dhe 1500 Euro për prokurorin, i ka mbajtur për vete..........Për sa i përket 
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gjyqtares {…}, ka njohje për shkak të detyrës që ai kryen si specialist i grupit të sigurisë dhe 

shoqërimit në burgun e Peqinit, duke qënë se gjyqet e të dënuarve, zhvillohen nëpër zyrat e 

gjyqtarëve. Është pyetur prokurorja e çështjes {…}, e cila ka shpjeguar se.........nuk ka patur 

ndërhyrje nga gjyqtarja e çështjes {…}, për përshpejtimin e procesit gjyqësor në ngarkim të të 

pandehurit.........Është pyetur me cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime, gjyqtarja {…}, 

e cila lidhur me faktin penal objekt hetimi ka shpjeguar se nuk ka bërë asnjë bisedë me askënd dhe 

nuk i ka kërkuar askujt të holla në punën e saj. Të bashkëhetuarin B.K e njeh si punonjës i togës 

së shoqërimit të I.E.V.P Peqin. Me këtë shtetas në asnjë rast dhe në asnjë moment nuk ka biseduar 

asnjëherë dhe për asnjë rrethanë, për të favorizuar ndonjë person, të dënuar apo të pandehur. Në 

asnjë rrethanë dhe në asnjë mënyrë, nuk i ka kërkuar ndonjëherë para apo përfitime të tjera 

material në këmbim të një favori. Në kontekstin e të gjithë bisedës, shprehja e përdorur prej saj 

“me predispozicionin për të përfunduar gjykimin”, nuk ka pasur për qëllim mënyrën e zgjidhjes 

së çështjes duke favorizuar të pandehurin, por përfundimin e gjykimit, me qëllim që të mos vonojë 

dhënien e drejtësisë dhe të mos e zvarrisë gjykimin". 

 

25.3. Në faqen nr. 13 të vendimit penal datë 20.07.2017 arsyetohet se: “.........Përsa i përket 

vlerësimit të procesit gjyqësor të çështjes konkrete apo performancës së gjyqtares gjatë këtij 

procesit gjyqësor, i takon organit më të lartë kushtetues të sistemit gjyqësor K.L.D-së.........Hetimet 

ndaj personit nën hetim {…} nuk duhet të vazhdojnë më, por duhet të pushohen me arsyetimin se 

nuk provohet që e ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet, ajo e "Korrupsionit pasiv të 

funksionarëve të drejtësisë, parashikuar nga neni 319/ç i K.Penal nga personi nën hetim shtetasja 

{…}” . 

 

III. PROCEDURA E ZHVILLUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

26. Me vendimin nr.336, 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. 

 

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

disiplinor përkatësisht Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrates znj. {…}, brenda afatit 5 

ditor të parashikuar në nenin 141 të Ligjit për Statusin.  

 

28. Me vendimin nr. 339, 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 

datë të zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistrates znj. {…}, duke njoftuar rregullisht palët në zbatim të 

parashikimeve të nenit 138 të Ligjit për Statusin. Bashkë me njoftimin14 për caktimin e seancës 

dëgjimore, magjistrates i janë njoftuar dhe të drejtat e saj 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 ligjit15. 

 

                                                           
14 Konfirmuar marrja dijeni përmes emailit të datës 05.08.2021 
15 Shih shkresën nr.3702/5 prot., date 04.08.2021 të relatorit të çëshjtes drejtuar magjistrates znj. {…}. 
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28.1 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.  

 

28.1.1 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. 

 

28.1.2 Kështu faktet e pretenduara në të dhënat e bëra publike kanë ndodhur në vitin 2016 në 

intervalin kohor midis seancës së parë dhe të fundit gjyqësore dhe konkretisht në periudhën kohore  

27.09.2016 - 16.11.2016, pra brenda afatit të parashkrimit për hetimin disiplinor të parashikuar 

nga neni 117 dhe neni 134, pika 1, shkronja “c” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Për më tepër që me vendimin nr. {…}/5 

prot., datë 18.05.2017, të Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është vendosur pezullimi 

i hetimit disiplinor të inicuar, pezullim i cili në mbështeje të nenit 126, të ligjit nr. 96/2016 ka 

ndërprerë afatin e parashkrimit të shkeljes disiplinore për një periudhë 4 mujore, deri në marrjen e 

vendimit nr. {…}/8 prot., datë 18.09.2017 për vazhdimin e hetimit disiplinor. Me vendimin nr. 

{…}/3 prot., datë 09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë “Për vazhdimin e hetimit 

disiplinor”, është vendosur vazhdimi i hetimit disiplinor ndaj magjistrates {…}, me detyrë gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 

28.1.3 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. 

 

28.1.3 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 ligjit16 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.  

 

28.1.4 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”17. 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. 

                                                           
16 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… .” 
17 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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IV. PARASHTRIMET E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

 

29. Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) 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 16.11.2021 dhe 

01.12.2021. 

 

30. 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.  

 

31. Lidhur me objektin e procedimit disiplinor, sipas Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në analizë 

të dokumentacionit të administruar, ka rezultuar e provuar se nga ana e magjistrates është kryer 

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

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

 

32. Sipas tij, nga përmbajtja e pamjeve filmike të transmetuara në emisionin “STOP” të televizionit 

“KLAN”, si dhe në analizë të vendimit të prokurorisë për pushimin e hetimeve ndaj magjistrates 

të datës 20.07.2017, ku pasqyrohen edhe fakte nga regjistrime bruto, të patransmetuara në emision, 

provohet se magjistratja {…}, e cila ka qenë gjyqtarja e çështjes penale në ngarkim të pandehurit 

me inicialet K. L, ka komunikuar jashtëgjyqësisht me dy persona të tjerë të prezantuar si familjarë 

të të pandehurit të kësaj çështje penale.  

 

33. Në analizë të fakteve të parashtruara, sipas ILD-së rezulton e provuar se gjyqtarja {…}, në 

mënyrë të papërshtatshme jashtë seancës gjyqësore ka komunikuar rreth një procesi gjyqësor që 

ka në gjykim. Referuar rregullave procedurale, data dhe ora e seancës gjyqësore ju komunikohet 

palëve në seancë ose ato njoftohen me fletëthirrje ose me shpallje përpara gjykatës ose me telefon, 

ndërsa nuk parashikohen komunikime të kësaj natyre me persona të tjerë.  

 

34. Nga analiza në tërësi e fakteve të konstatuara, vlerësohet se i gjithë komunikimi nga ana e 

gjyqtares të jetë i papërshtatshëm për një gjyqtar, për shkak të përceptimeve që ai krijon për figurën 

morale të gjyqtarit, sidomos parë kjo në kontekstin e plotë të ngjarjes objekt i procedimit disiplinor. 

Duke dhënë sqarime se si mund të zgjidhet çështja e dënimit, vlerësohet se është një tejkalim nga 

detyra e gjyqtarit dhe një komunikim në kundërshtim me Kodin Etik të Gjyqtarit. 

 

35. Në Rregullin nr. 4 të Kodit të Etikës Gjyqësore të miratuar nga Konferenca Gjyqësore 

Kombëtare, ende në fuqi në kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore, parashikohet ky detyrim për 

gjyqtarin në punën e tij:“Gjatë punës së tij gjyqtari duhet të shmangë çdo sjellje të papërshtatshme 

dhe që bie në kundërshtim me ligjin, kodin etikës, si dhe veprime që mund të dëmtojnë ose të hedhin 

dyshime mbi figurën e tij morale”.  

 

36. Gjithashtu, në vendimin nr. 171, datë 22.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin 

e Kodit të Etikës”, pika II, shkronja “B”,  Parimi i paanshmërisë” në pikën 7, shkronja “b” dhe “e” 

                                                           
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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të tij parashikohet se në kryerjen e detyrave gjyqësore gjyqtari është i paanshëm dhe duhet të duket 

si i tillë. Gjyqtari gjykon me paanësi, i lirë nga çdo lidhje, prirje ose paragjykim që ndikon ose 

mund të duket se ndikon, në aftësinë e tij për të gjykuar në mënyrë të paanshme. Në këtë mënyrë 

paanësia duhet të jetë e dukshme. Gjyqtari shmang çdo lloj sjellje që mund të krijojë përshtypjen 

e anshmërisë. Përveç rasteve të parashikuara me ligj, gjyqtari nuk duhet të iniciojë, lejojë apo të 

konsiderojë komunikimin ex parte jashtë seancës gjyqësore. Në rast se ndodh një komunikim i 

tillë, gjyqtari e ndan informacionin përkatës me palët e tjera të përfshira dhe kur është e mundur, 

siguron pjesmmarrjen e tyre, duke u dhënë mundësinë për tu shprehur, nëse kërkohet.  

 

37. Shkeljet e etikës nga ana e gjyqtarit në komunikimin me palët ndërgjyqëse parashikoheshin në 

kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore në nenin 32, pika 3, shkronja “dh” të ligjit nr. 9877, datë 

18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në të cilin 

parashikohej shprehimisht se: “Janë shkelje të rënda aktet dhe sjelljet që diskreditojnë pozitën dhe 

figurën e gjyqtarit si më poshtë: Shkelja e normave të etikës në marrëdhënie me pjesëmarrësit në 

proces, kolegët, kryetarin e gjykatës, stafin e administratës gjyqësore, ekspertët, prokurorët, 

avokatët”. 

 

38. Shkelja e etikës parashikohet edhe sipas ligjit aktual, në nenin 102, pika 2, shkronja “dh”, të 

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

ndryshuar, i cili parashikon shprehimisht se: “Shkelje disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit janë, 

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

.........dh) shkelja e përsëritur ose e rëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në 

marrëdhëniet me palët, subjektet e tjera të përfshira në proces.....”. 

39. Nga sa më sipër, sipas ILD-së provohet se nga ana e magjistrates {…} është kryer shkelja 

disiplinore e parashikuar nga ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 102, pika 2, shkronja “dh”, si dhe veprimet e 

magjistrates {…}, të cilat përbëjnë shkelje disiplinore nuk lidhen vetëm me veprimtarinë e saj 

profesionale dhe që mund të jenë të rëndësishme vetëm me qëllim vlerësimin etik dhe profesional 

të saj, por janë të natyrës që magjistratja duhet të mbajë përgjegjësi disiplinore. 

 

V. PARASHTRIMET E MAGJISTRATES ZNJ. {…} 

 

40. Në datë 06.09.2021, magjistratja znj. {…} ka paraqitur parashtrimet e saj me shkrim18, lidhur 

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

 

41. Magjistratja paraqet pretendime lidhur me aspektin procedural dhe atë material të kërkesës për 

fillimin e procedimit disiplinor. Kështu, sipas saj, nga pikëpamja procedurale faktet e pretenduara 

në të dhënat e bëra publike kanë ndodhur në vitin 2016, në  intervalin kohor midis seancës së parë 

gjyqësore, datë 23.9.2016 dhe para seancës së fundit gjyqësore 16.11.2016.  

 

42. Së dyti, sipas magjistrates në kohën kur shkelja e pretenduar ka ndodhur, për shkeljet 

disiplinore të kryera nga magjistratët ka qenë në fuqi ligji nr. 9877/2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si  dhe duke patur në konsideratë edhe 

konkluzionin e ish Inspektoriatit të KLD se magjistratja {…}, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës 

                                                           
18 Depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me nr.3702/9 prot., date 07.09.2021. 
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së Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka kryer shkelje të normave të etikës në marrëdhënjet me 

pjesëmarrësit në procesin gjyqësor, të cilat sipas ligjit të kohës kur janë kryer, janë klasifikuar nga 

inspektorët përgjegjës sipas nenit 32 shkronja “dh” të ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në rastin në fjalë duhet të zbatohen 

dispozitat e këtij ligji në trajtimin e shkeljeve disiplinore të pretenduara se janë kryer nga ana e saj. 

 

43. Për trajtimin e rastit në fjalë, duhet të aplikohen kriteret ligjore të cituara në dispozitat e ligjit 

nr. 9877/2008, si ligji i kohës në momentin e kryerjes së shkeljes së pretenduar, duke mbajtur në 

konsideratë edhe “Dispozitat kalimtare për procedimet disiplinore” të cituara në nenin 172 të ligjit 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", si dhe meqënëse 

në materialin e paraqitur, ILD relaton se veprimet e kryera nga ana e saj janë shkelje disiplinore 

sipas ligjit nr. 96/2016, ndërsa ish Inspektorati i KLD sipas ligjit nr. 9877/2008, bazuar në pikën 4 

të nenit 172 të ligjit nr. 96/2016, nga ana e organit kompetent për procedimin disiplinor duhet të 

zbatohej parimi i zbatimit të ligjit më të favorshëm për magjistratin që ka kryer shkeljen 

disiplinore, që në rastin në gjykim është ligji nr. 9877/2008, dhe bazuar në nenin 34 të tij, 

“Procedimi disiplinor i gjyqtarit”, ku parashikohet që: ”Fillimi i procedimit disiplinor mund të 

bëhet jo më vonë se 1 vit nga data e konstatimit të shkeljes nga organi që ka të drejtën për fillimin 

e këtij procedimi, por jo më vonë se 5 vjet nga data e kryerjes së shkeljes”, për rastin në fjalë, sipas 

magjistrates, procedimi disiplinor nuk mund të vazhdojë dhe masa ndëshkimore nuk mund të jepet 

për shkak se kjo e drejtë është parashkruar.  

44. Sipas magjistrates, fillimi i procedimit disiplinor mund të bëhej jo më vonë se 1 vit nga data e 

konstatimit të shkeljes. Për rrjedhojë, duke llogaritur edhe ndërprerjen prej 4 muaj të afatit të 

parashkrimit të kësaj të drejte, për shkak të pezullimit të hetimit disiplinor për periudhën nga datë 

18.5.2017 deri në datë 18.9.2017, e drejta për të vazhduar procedimin disiplinor është parashkruar 

që në datën 03.6.2018. Sipas saj, edhe në kuptim të nenit 172 të ligjit nr. 96/2016, “Dispozita 

kalimtare për procedimet disiplinore”, ku përcaktohet që: “1. 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 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. 2. 

Procedimet disiplinore të papërfunduara në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ose në Prokurorinë e 

Përgjithshme në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji kryhen brenda afatit 6-mujor pas hyrjes në 

fuqi të këtij ligji.”, meqënëse edhe në këtë rast hetimi disiplinor apo procedimi disiplinor ka qenë 

i papërfunduar deri në hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, pasi Ministria e Drejtësisë, apo edhe 

KLD, si organe kompetente në periudhën kalimtare, nuk i kanë ushtruar kompetencat e veta brenda 

afatit ligjor të sanksionuar sa sipër në këtë dispozitë, edhe në këtë kuptim procedimi disiplinor nuk 

mund të vazhdojë dhe masa ndëshkimore nuk mund të jepet për shkak se kjo e drejtë është 

parashkruar.  

45. Sa i përket pretendimeve te magjistrates lidhur me aspektin material te shkeljes, ajo pretendon 

se në interpretim të neneve 3, 15 e 17 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,  në referim e 

lidhje me faktet e paraqitura nga regjistrimet audiovizive të kryera dhe transmetuara, çmohet se 

ato janë realizuar në kundërshtim me ligjin, janë marrë nëpërmjet provokimeve të përsëritura dhe 

të paautorizuara nga pikpamja proceduriale penale prej të ashtuquajturit “gazetar imvestigativ”, 

A.M, në bashkëpunim me shtetasin R. K, të derivuara më pas edhe nga moderatorët e emisionit, 

shtetasit S. K e G. Z, duke shkelur rëndë rregullat e etikës profesionale si dhe duke cënuar haptazi 

kuadrin ligjor në fuqi dhe parimin e ndarjes së pushteteve, i cili përcakton si autoritet të vetëm 
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ligjor Prokurorinë dhe Gjykatën, në të tilla raste. Sipas saj, veprimet janë realizuar në kundërshtim 

me ligjin, regjistrimi është  marrë nëpërmjet provokimeve të përsëritura dhe të paautorizuara nga 

pikpamja proceduriale penale. 

46. Ajo vlerëson se ka kryer detyrën me përpikmëri, e pandikuar nga askush dhe për asnjë rrethanë, 

se nuk ka kryer sjellje që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit, dhe çmon se veprimet dhe 

sjellja e pasqyruar në regjistrimin e videos së montuar, të marrë nëpërmjet provokimeve të 

përsëritura dhe të paautorizuara ligjërisht nga pikpamja proceduriale penale, nuk përbëjnë shkelje 

disiplinore në kuptim të neneve 32  germa “dh” e ligjit nr. 9877/2008“Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe as të neneve 100 e vijues të ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. 

Megjithatë, sipas magjistrates, edhe nëse veprimet e saj do të konsideroheshin të tilla, pra shkelje 

disiplinore, ka kërkuar që të mbahet në vëmëndje neni 105/2 i ligjit nr. 96/2016, në të cilin, citohet 

se: “Në caktimin e masës disiplinore, Këshilli mund të vlerësojë çdo lloj pezullimi të mëparshëm 

sipas kreut V të kësaj pjese, që është vendosur gjatë procedurës përkatëse disiplinore, dhe mund 

të vendosë në mënyrë të përshtatshme një masë disiplinore më të lehtë ose që pezullimi është masa 

e përshtatshme dhe e mjaftueshme për shkeljen e kryer”. Në interpretim të kësaj dispozite dhe 

bazuar në faktin që, për ngjarjen e ndodhur, edhe pse pa faj,  ajo ka qenë e pezulluar nga detyra 

për një periudhë 15 mujore, në se do të konsiderohej shkelje disiplinore një shprehje e përdorur jo 

për shkak të detyrës, por për arsyet e parashtruara sa sipër, kërkon që pezullimi  që ka vuajtur të 

konsiderohej si masa e përshtatshme dhe e mjaftueshme për shkeljen e kryer. 

VI. LIGJI I ZBATUESHËM  

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

 

47. 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.” 

 

48. 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….” 

 

49. 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. 

 

50. 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”19 

 

                                                           
19Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, është botuar në Fletoren 

Zyrtare nr.208, datë 7 Nëntor 2016, hyrë në fuqi më datë 22 Nëntor 2016, dhe ka pësuar ndryshime në vijimësi. 
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51. 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.” 

 

52. 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.  

 

53. 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”20. Aktualisht, 

në pikën 2, shkronja “dh” 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: 

dh) shkelja e përsëritur ose e rëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në marrëdhëniet 

me  palët,  subjektet  e  tjera  të  përfshira  në  proces, me   kryetarin,   magjistratët   e   tjerë,   si   

dhe   me personelin e administratës gjyqësore.”. 

54. 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 

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 

                                                           
20 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, datë 6 Gusht 2019 
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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.” 

 

55. 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.”21 

 

56. 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.” 

 

57. 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 

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. 

 

58. 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 

                                                           
21Neni 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. 



17 
 

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 Etikës Gjyqësore22  

 

59. Rregulli nr. 4, “Gjatë punës së tij gjyqtari duhet të shmangë çdo sjellje të papërshtatshme dhe 

që bie në kundërshtim me ligjin, kodin etikës, si dhe veprime që mund të dëmtojnë ose të hedhin 

dyshime mbi figurën e tij morale”.  

 

Kodi i Etikës Gjyqësore23 

 

60. Kreu II, shkronja “B”,  “Parimi i paanshmërisë” në pikën 7, shkronja b) dhe shkronja e), 

parashikohet që: 

 

Në kryerjen e detyrave gjyqësore gjyqtari është i paanshëm dhe duhet të duket i tillë. Gjyqtari 

gjykon me paanësi, i lirë nga çdo lidhje, prirje ose paragjykim që ndikon, ose mund të duket se 

ndikon, në aftësinë e tij për të gjykuar në mënyrë të paanshme. Në këtë kuptim, paanësia duhet të 

jetë e dukshme gjatë ushtrimit të funksioneve gjyqësore të gjyqtarit dhe aktiviteteve të tjera të tij 

në jetën private. Sipas këtij parimi gjyqtari: 

 

.............. 

b) shmang çdo lloj sjelljeje që mund të krijojë përshtypjen e anshmërisë;  

 

 

e) përveç rasteve të parashikuara me ligj, gjyqtari nuk duhet të iniciojë, lejojë apo të 

konsiderojë komunikimin ex parte jashtë seancës gjyqësore. Në rast se ndodh një 

komunikim i tillë, gjyqtari e ndan informacionin përkatës me palët e tjera të përfshira 

dhe kur është e mundur, siguron pjesëmarrjen e tyre, duke u dhënë mundësinë për t’u 

shprehur, nëse kërkohet; 

................. 

 

VII. VLERËSIMI I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

61. 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 Kushtetuese24, 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 ligjeve25. Bazuar në parashikimet kushtetuese 

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

                                                           
22 Në fuqi në kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore (miratuar nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare, më datë 

08.12.2006) 
23 Miratuar me vendimin nr. 171, datë 22.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor (në fuqi aktualisht) 
24Shih vendimin nr. 5, datë 16.02.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 
25 Neni 145, pika 1 e Kushtetutës – “1. Gjyqtarët janë të pavarur dhe u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve…” 
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pavarësi të brendshme (gjyqtarët i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve)26. 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.  

 

62. 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.  

 

63. 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 

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.  

 

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

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

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

Statusin, në funksion të garantimit të një procesi të rregullt ligjor dhe të parimeve të procedimit 

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

të proporcionalitetit etj. 

 

65. 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.  

 

66. 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 shkeljes disiplinore të 

pretenduara nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, pra konkretisht, kohës së zhvillimit të 

procesit gjyqësor dhe komunikimit jashtëgjyqësor, shkeljes së rregullave në komunikim 

me palët, objekt të procedimit disiplinor, në zbatim të parimit të mosdënimit pa ligj; 

 

                                                           
26 Shih vendimin nr. 40, datë 07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese. 
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 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 magjistrates, subjekt i procedimit disiplinor. 

 

67. Në lidhje me çështjen e parë, evidentohet se në kohën e zhvillimit të procesit gjyqësor27, dhe 

shkeljes së etikës nga ana e magjistrates në komunikimin jashtëgjyqësor me palën në proces,  për 

të cilën ka vazhduar procedimi disiplinor ndaj znj. {…}, kanë qenë në fuqi dispozitat e ligjit nr. 

9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar.28 

 

68. Sipas këtij ligji, në nenin 32, pika 3, shkronja “dh”, sanksionohej shprehimisht se:“2. Janë 

shkelje të rënda aktet dhe sjelljet që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit si më poshtë: 

...dh) shkelja e normave të etikës në marrëdhëniet me pjesëmarrësit në proces, kolegët, kryetarin 

e gjykatës, stafin e administratës gjyqësore, ekspertët, prokurorët, avokatët”. 

 

69. Në të njëjtën kohë, në rastin konkret shkelja parashikohet edhe sipas ligjit aktual, nga neni 102, 

pika 2, shkronja “dh” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar, sipas të cilit:“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: dh) shkelja e përsëritur ose e rëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në 

marrëdhëniet me palët, subjektet e tjera të përfshira në proces, me kryetarin, magjistatët e tjerë si 

dhe me personelin e administratës gjyqësore”. 

 

70. Konstatohet se Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me urdhrin nr. {…}/1 prot., datë. 

03.02.2017, ka filluar hetimin disiplinor ndaj gjyqtares {…} të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, për kryerjen e shkeljes disiplinore të shkeljes së rregullave të etikës gjyqësore, të 

parashikuar nga neni 32, shkronja “dh”, të ligjit nr. 9877 datë 18.02.2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Me vendimin nr. {…}/3 prot., datë 09.06.2021 të 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është vendosur vazhdimi i këtij hetimi disiplinor për të njëjtën 

shkelje disiplinore, e cila sipas ligjit aktual parashikohet si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 

2, shkronja “dh”, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

 

71. Nenet 101, 102, 103 dhe 104 të Ligjit për Statusin (ku parashikohen shkeljet disiplinore), janë 

shfuqizuar 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.  

 

71.1 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 ndryshuar29, 

                                                           
27 Periudhës mes datave 22.09.2016 deri më 16.11.2016 (seanca e parë dhe e fundit) 
28 Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ka hyrë në fuqi më datë 

22.11.2016 
29 Ndryshuar me ligjin nr.99/2016, datë miratimi 06.10.2016. 
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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.” 

72. 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 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”30, 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 “dh” 

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: dh) 

shkelja e përsëritur ose e rëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në marrëdhëniet 

me palët, subjektet e tjera të përfshira në proces, me kryetarin, magjistatët e tjerë si dhe me 

personelin e administratës gjyqësore”. 

 

73. 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 Statusin31, 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. 

 

74. Sikundër u parashtrua më lart, hetimi disiplinor ndaj gjyqtares, znj. {…}, ka filluar me urdhrin 

nr. {…}/1 prot., datë. 03.02.2017 të Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Me vendimin 

nr. {…}/5 prot., datë 18.05.2017 “Për pezullimin e hetimit disiplinor” është vendosur pezullimi i 

hetimit disiplinor ndaj gjyqtares, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë për procedimin 

penal nr. 34, datë 31.01.2017. Bazuar në pikën 5, të nenit 118 të Ligjit për Statusin, pezullimi i 

hetimeve ndërpret afatet e procedimit. Më pas, me vendimin nr. {…}/8 prot., datë 18.09.2017 të 

këtij organi, është vendosur vazhdimi i hetimit si pasojë e rënies së shkakut të pezullimit. Dhe me 

vendimin nr.  {…}/3 prot., datë 09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është vendosur 

vazhdimi i këtij hetimi disiplinor për të njëjtën shkelje disiplinore, e cila sipas ligjit aktual 

parashikohet si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronja “dh”, të ligjit nr. 96/2016 “Për 

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

 

                                                           
30 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, datë 6 Gusht 2019 
31 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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75.Sa më lart, lidhur me pretendimin e subjektit të procedimit disiplinor se: “...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”, i ndryshuar.....si dhe në rastin në fjalë duhet të zbatohen dispozitat e këtij ligji në 

trajtimin e shkeljeve disiplinore të pretenduara se janë kryer nga ana ime....hetimi disiplinor apo 

procedimi disiplinor ka qenë i papërfunduar deri në hyrjen në fuqi të ligjit 96/2016, si dhe 

Ministria e Drejtësisë, apo dhe KLD, si organe kompetente në periudhën kalimtare, nuk i kanë 

ushtruar kompetencat e veta brenda afatit ligjor të sanksionuar në nenin 34 të ligjit nr. 9877, datë 

18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, dhe nenit 172 të 

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

ndryshuar....edhe në këtë kuptim procedimi disiplinor nuk mund të vazhdojë dhe masa 

ndëshkimore nuk mund të jepet për shkak se kjo e drejtë është parashkruar...”, Këshilli vlerëson 

se ky pretendim nuk është i mbështetur në ligj. 

 

76. Ashtu si dhe pranohet nga vetë subjekti i procedimit, faktet e pretenduara në të dhënat e bëra 

publike kanë ndodhur në vitin 2016, në intervalin kohor midis seancës së parë dhe të fundit 

gjyqësore, konkretisht në periudhën kohore 27.09.2016 – 16.11.2016, brenda afatit të parashkrimit 

për hetimin disiplinor, të parashikuar nga neni 117 dhe neni 134, pika 1, shkronja “c” të ligjit nr. 

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

Për më tepër që, me vendimin nr. {…}/5 prot., datë 18.05.2017 të Inspektoratit të Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë (përmendur më lart) është vendosur pezullimi i hetimit disiplinor, që sipas nenit 126 

të Ligjit për Statusin, ka ndërprerë afatet e parashkrimit të shkeljes disiplinore për një periudhë 4 

mujore, deri në marrjen e vendimit nr. {…}/8 prot., datë 18.09.2017, per vazhdimin e hetimit 

(përmendur më lart). 

 

77. Gjithashtu, lidhur me pretendimin e subjektit se: “... procedimi disiplinor nuk mund të vazhdojë 

dhe masa ndëshkimore nuk mund të jepet për shkak se kjo e drejtë është parashkruar...”, vlerësohet 

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

ndryshuar ka hyrë në fuqi më datë 22.11.2016, dhe ka shfuqizuar ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Në nenin 160, 

pika 1, shkronja “c” parashikohet se ndër kompetencat e KLD-së në këtë periudhë kalimtare, deri 

në krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, është vendosja e masave disiplinore me propozim të 

Ministrit të Drejtësisë, bazuar në procedurën dhe kriteret që parashikohen në pjesën V, Kreu 1, të 

këtij ligji. Sa më sipër, neni 34 i ligjit 9877/2008, që ka karakter procedural, ka qenë i shfuqizuar 

në kohën e zhvillimit të procedurës disiplinore ndaj subjektit. 

 

78. Nga ana tjetër, vlerësohet se afati i parashikuar në nenin 172 të Ligjit për Statusin, është afat 

me karakter disiplinor, përcaktuar për kryerjen e veprimeve nga ana e organeve të mëparshme, që 

kanë ushtruar funksionet gjatë periudhës tranzitore. Ndërkohë, me vendimin nr.  {…}/3 prot., datë 

09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është vendosur vazhdimi i këtij hetimi disiplinor 

për të njëjtën shkelje disiplinore, e cila sipas ligjit aktual parashikohet si shkelje disiplinore nga 

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

në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

 

79. Sa më lart, duke patur parasysh se shkelja disiplinore e pretenduar është brenda afatit të 

parashkrimit, parashikuar nga neni 117 të Ligjit për Statusin, si dhe bazuar në nenin 34, pika 2 të 

ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, nuk plotësohen kushtet për mbylljen e procedimit disiplinor, për 
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më tepër që subjektit i janë garantuar të gjitha të drejtat gjatë procedurës32, Këshilli vlerëson se 

procedimi është realizuar në përputhje me parashikimet ligjore.  

 

80. 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 

analizë ligjore, Këshilli vlerëson në rastin konkret do të gjejnë zbatim dispozitat e Ligjit aktual për 

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

shkeljen e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në marrëdhëniet me palët, subjektet e 

tjera të përfshira në proces, parashikohen si të tilla si në nenin 102, pika 2, shkronja “dh” të ligjit 

në fuqi, ashtu dhe në kohën e kryerjes së tyre, ligjin nr. 9877, datë 18.02.200833. 

 

81. 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 3, shkronja “dh” të ligjit nr.9877/2008, veprimet e magjistrates 

konsiderohen si shkelje të rënda disiplinore, për të cilat mund të jepej masa disiplinore e “ulje e 

përkohshme për 1 deri në 2 vjet në detyrë në një gjykatë të një niveli më të ulët; ose ç) dërgimi për 

1 deri në 2 vjet në një gjykatë të të njëjtit nivel jashtë rrethit gjyqësor ku gjyqtari ka emërimin e 

tij”, e parashikuar nga neni 33, pika 2, shkronja “c” dhe shkronja “ç” e këtij ligji. Ndërkohë, Ligji 

për Statusin (me ndryshime), referon sanksionin disiplinor si “masë disiplinore”, dhe për veprimet 

e magjistratës që konsiderohen shkelje të rënda, bazuar në nenin 105, pika 1, shkronja “c” dhe 

shkronja “ç”, nenit 108 dhe 109, mund të jepet masa disiplinore “ulja e përkohshme e pagës” ose 

“ulja në detyrë”.  

 

82. Në lidhje me çështjen e dytë, Këshilli vlerëson të theksojë se sjellja e gjyqtarëve në kontekstin 

profesional është shumë e rëndësishme.34 Referuar parimeve të Bangalores, cenimi edhe vetëm i 

parimeve të etikës, në marrëdhëniet e punës apo edhe jashtë saj mund të përbëjë shkak për cenimin 

e besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. Gjatë këtij procesi zbatohet testi i vëzhgimit të sjelljes 

së tyre duke marrë në konsideratë faktin se si do të perceptohet një sjellje e caktuar nga një individ 

i arsyeshëm, i paanshëm dhe i mirinformuar i shoqërisë dhe a e zvogëlon ky perceptim respektin 

për vetë gjyqtarin apo gjithë gjyqësorin? Vlerësohet se ka rëndësi se çfarë veprimesh ka bërë një 

gjyqtar në përmbushje të detyrës së tij, duke filluar pikësëpari nga respektimi i rregullave të 

solemnitetit, rregullave të sjelljes në marrëdhënie me palët e përfshira në proces si dhe me persona 

të tjerë përdorues të gjykatës që mund të jenë edhe familjarë të palëve. Referuar “teorisë së 

dukjes”, drejtësia jo vetëm duhet të bëhet por edhe duhet të shihet. Respektimi i këtyre rregullave 

nuk është një akt i vullnetshëm dhe i pavarur i magjistratit, i cili zgjedh t`i respektojë apo jo ato, 

por është detyrim ligjor për magjistratin, i cili ka detyrë funksionale të tij dhënien e drejtësisë e 

cila duhet edhe të përceptohet si e tillë nga publiku.  

                                                           
32 Në përputhje me ligjin 96/2016 
33 Nenin 32, pika 3, shkronja “dh” 
34 Standarde të sjelljes etike të gjyqtarëve janë shtjelluar shterueshëm dhe vazhdojnë të shtjellohen nga Gjykata 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC), Këshilli 

Konsultativ i Gjyqtarëve Evropianë (CCJE), si dhe organet e qeverisjes së gjyqësorit në shumicën e vendeve anëtare 

të Këshillit të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.   
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83. Sipas Komentarit35 të Parimeve të Bangalorës mbi sjelljen gjyqësore, komunikimet “ex parte” 

duhet të shmangen. Sipas këtij komentari, “Parimi i paanësisë përgjithësisht ndalon komunikimet 

private mes gjyqtarit dhe palëve apo përfaqësuesve të tyre ligjorë. Nëse një komunikim i tillë 

ndodh, atëherë kjo gjë duhet t’u bëhet me dije edhe palëve të tjera.” 

84. Sipas Rekomandimit CM/Rec (2010)12 dhe Memorandumit Shpjegues36, publikuar nga 

Këshilli i Evropës, lidhur me pavarësinë, eficencën dhe përgjegjësitë e gjyqtarëve, në Kapitullin 

VIII, ku flitet për etikën e gjyqtarëve, parashikohet që: “... Gjyqtarët, në ushtrimin e veprimtarisë 

së tyre, duhet të udhëhiqen nga parimet etike të sjelljes profesionale. Këto parime, përfshijnë jo 

vetëm përgjegjësitë që, në rast shkelje sjellin masa disiplinore, por ofrojnë edhe udhëzime për 

gjyqtarët se si duhet të sillen. Këto parime duhet të parashikohen në kodet e etikës gjyqësore...”. 

85. Kështu, në Kodin e Etikës Gjyqësore (2006), në Rregullin nr. 4, parashikohej që: “Gjatë punës 

së tij gjyqtari duhet të shmangë çdo sjellje të papërshtatshme dhe që bie në kundërshtim me ligjin, 

kodin etikës, si dhe veprime që mund të dëmtojnë ose të hedhin dyshime mbi figurën e tij morale”. 

Gjithashtu, edhe në Kodin e Etikës Gjyqësore37 (2021), Kreu II, shkronja “B”,  “Parimi i 

paanshmërisë” në pikën 7, shkronja b) dhe shkronja e), parashikohet që:”... b) shmang çdo lloj 

sjelljeje që mund të krijojë përshtypjen e anshmërisë; ..... e) përveç rasteve të parashikuara me 

ligj, gjyqtari nuk duhet të iniciojë, lejojë apo të konsiderojë komunikimin ex parte jashtë seancës 

gjyqësore. Në rast se ndodh një komunikim i tillë, gjyqtari e ndan informacionin përkatës me palët 

e tjera të përfshira dhe kur është e mundur, siguron pjesëmarrjen e tyre, duke u dhënë mundësinë 

për t’u shprehur, nëse kërkohet;”. 

 

86. Duke u kthyer në rastin konkret, nga provat e administruara gjatë procedimit disiplinor, rezultoi 

se gjyqtarja, e cila po gjykonte çështjen penale në ngarkim të të pandehurit me iniciale K.L, ka 

komunikuar jashtëgjyqësisht me dy persona të tjerë, të prezantuar si familjarë të pandehurit. 

Komunikimi është zhvilluar në zyrën e gjyqtares, ku ajo zhvillon edhe gjykime apo dhe seanca për 

të pandehurin në fjalë. Ka rezultuar se gjatë këtij komunikimi të gjyqtares me personin që i kërkon 

të dhëna për ecurinë e procesit penal, dhe që tenton të konfirmojë takimin e gjyqtares me shtetasin 

B.K, gjyqtarja ka qenë e veshur me pelerinën e gjyqtarit, simbol i solemnitetit dhe të identifikimit 

të detyrës që ajo ushtron.  

87. Nga ana e saj, edhe vetë gjyqtarja gjatë procedimit disiplinor, ka pranuar si fakt transmetimin 

e regjistrimit me pamje filmike që lidhej me një çështje penale të caktuar asaj për gjykim, ndërsa 

ka paraqitur ndër të tjera edhe argumente që lidhen me fillimin dhe pushimin e procedimit penal 

ndaj saj, por edhe për shkelje procedurale penale të pretenduara në transmetimin televiziv, që sipas 

saj nuk janë vlerësuar si shkelje nga hetimi i kryer më herët nga inspektorët e Inspektoratit të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë.  

88. Gjatë procedimit disiplinor, rezultoi e provuar se gjyqtarja në komunikim me palën tjetër, ka 

dhënë detaje si për planifikimin pa vonesa të seancës së radhës, të garancisë se ajo nuk do të 

mungonte, si dhe të zëvendësimit të prokurorit duke perdorur shprehje si: “.......Kemi gjyqin 

përfundimisht seancën që vjen, hajde tani, vëllai i {…}, nuk mungoj ç’ke? ......Dhe unë e kam 

                                                           
35https://ëëë.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles

_of_Judicial_Conduct.pdf, faqe 62 
36 https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiencyresponsibilites-of-judges/16{…}f007d, faqe 15 
37 Miratuar me vendimin nr. 171, datë 22.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor (në fuqi aktualisht) 

https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf
https://www.unodc.org/documents/nigeria/publications/Otherpublications/Commentry_on_the_Bangalore_principles_of_Judicial_Conduct.pdf
https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiencyresponsibilites-of-judges/16809f007d
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caktuar shumë shpejt, për 4-5 ditë. Jo për dy javë e për tre javë dhe ka mundësi do zëvendësohet 

prokurori, që të mos humbasim datën! Dakord?...”  

 

88.1. Gjyqtarja {…} ka dhënë gjithashtu shpjegime për mënyrën se si mund të zgjidhet çështja 

duke përdorur shprehje të natyrës: “....Shtatë muaj brenda, llogariten me kohën, sa ka vuajtur me 

1,5. Ka tre vepra penale, një më e vogla është një vit burg. Mund të thithen të gjitha, mund të vihet 

nën minimum, mund të ketë më shumë dënim, por predispozicioni është pozitiv. Ik tani.!......Atëherë 

ik, hajde nga ora 2-3 të shohësh.......Të marrës vesh, ç’a u bë. Me predispozicionin, për tu bërë 

gjyqi, për t’u përfunduar. Mirë......Se prokurorja është me hernie diskale dhe s’luan dot nga vëndi, 

ndaj s’erdhi...”  

 

88.2. Gjyqtarja ka përdorur shprehjen“Predispozicionin pozitiv për zgjidhjen e çështjes”, duke 

dhënë garanci për zgjidhjen e çështjes personit “të afërt”, të të pandehurit, i cili i tha se do të 

largohej jashtë vendit dhe se kishte merak për zgjidhjen e çështjes, duke përdorur shprehjet si: 

“......Unë po të them “rruga e mbarë”- ti mo më thuaj “merak, pa merak”. - Merak nuk të them 

unë tani, edhe vëllanë tim, fëminë tim t`a kem, pa u shpall vendimi nuk të them, ç'ar të na dali në 

gjyq, por po them predispozicioni është për zgjidhje positive. Hajt tashi, rruga e mbarë...”. Lidhur 

me përdorimin e kësaj shprehje si më lart, gjyqtarja ka shpjeguar se për shkak të infrastrukturës në 

gjykatë, palët dhe familjarët e marrin informacionin në zyrën e gjyqtarit. Ajo ka theksuar se e ka 

përdorur këtë shprehje për të neutralizuar irritimin e personave të vetëprezantuar si familjarë, por 

që në fakt ishin gazetarët investigativë. Sipas saj, në kontekstin e gjithë bisedës del qartë se me 

shprehjen “predispozicion pozitiv”, kishte të bënte me faktin se çështja kishte zgjatur në hetim dhe 

ishte shtyrë disa herë për shkak të mungesës së prokurores dhe se ka përdorur këtë shprehje për të 

thënë se çështja nuk do të zvarritej më, por do të përfundonte brenda afateve ligjore, shkak për të 

cilin ka përdorur dhe shprehjen “me predispozicionin për të përfunduar gjykimin”. Qëllimi i 

përdorimit të kësaj shprehje ka qënë për përfundimin e gjykimit dhe jo për mënyrën e zgjidhjes së 

çështjes duke favorizuar të pandehurin. Detyra sipas saj është të mos vonohet dhënia e drejtësisë 

dhe të mos i zvarriten gjykimet. 

 

88.3. Në të njëjtën kohë, provohet komunikimi i gjyqtares {…} edhe me një shtetase tjetër, e cila 

ka komunikuar me gjyqtaren sërish në ambientet e zyrës së kësaj të fundit, duke e pyetur se kur e 

ka gjyqi, gjyqtarja i ka konfirmuar faktin se: “.........Prokurorja është e sëmurë ndërsa ajo e ka 

marrë në telefon dhe mund të vijë, se në çfarë momenti nuk e dihet, ka një orar, se është me raport 

dhe është me hernie diskale. Dhe s’lëviz dot. Po, do dal një moment, tha. Se e ka thirr dhe 

Prokurori i Rrethit Elbasan dhe me dashamirësinë, për të mbaruar gjyqin e K.L! Mirë?......”. 

Ndërsa në vijim magjistratja subjekt hetimi  disiplinor i ka shtetases se: “......... Edhe shtyrja sot, 

ka qënë në favor, sepse i ka ecë një çikë paraburgimi.........Edhe të shikojmë. Me predispozicionin 

për t`a mbaruar......”. Në përgjigje të pyetjes së qytetares nëse ajo mund të paraqitej për të pyetur 

për datën e rradhës, gjyqtarja i ka rikonfimuar garancinë për përfundimin e procesit gjyqësor. 

Ndërmjet gjyqtares {…} dhe shtetases është zhvilluar kumunikimi: “.........Me predispozicionin, 

për t’u bërë gjyqi, për t’u përfunduar. Mirë? Qytetarja - Faleminderit. Gjyqtarja - Hajde në datën 

16 themi, se do ta mbyllim atë. Qytetarja - S'u bë gjë sot? Gjyqtarja - Se prokurorja është me 

hernie diskale dhe s'luan dot nga vëndi, ndaj s'erdhi. Dhe unë e kam caktuar shumë shpejt, për 4-

5 ditë. Jo për dy javë e për tre javë dhe ka mundësi do zëvendësohet prokurori, që të mos humbasim 

datën 16. Dakord ? Qytetarja - Do zëvendësohet prokurori? Gjyqtarja - Po, po. Do zëvendësohet, 

është tjetri, pa problem. Datë 16, ora 11 e gjysmë......”. 
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88.4 Nga analiza e fakteve të konstatuara vlerësohet se:  ka një përkujdesje të shtuar të gjyqtares 

{…}  për t`u shpjeguar personave të paraqitur si familjarë të të pandehurit K.L aspekte të ndryshme 

lidhur me procesin gjyqësor si (i) në drejtim të kohës së shkurtër të planifikimit të seancës duke ju 

bërë të qartë se mund ta shtynte edhe më gjatë; (ii) të komunikimit të saj me prokuroren dhe 

mundësinë që ajo të mund të paraqitej në seancë (pavarësisht orarit dhe gjendjes së saj shëndetsore) 

edhe me dashamirësinë për të mbaruar pikërisht këtë proces penal; (iii) të sqarimit se edhe shtyrja 

i shërben vetë të pandehurit se i ecën paraburgimi ku një ditë i llogaritet me 1.5 ditë: (iv) në 

funksion të mënyrës së aplikimit të dënimit për tre vepra penale, predispozicioni i saj është pozitiv; 

(v) garanci për të udhëtuar i qetë familjari duke i uruar rrugë të mbarë dhe se   predispozicioni 

është për zgjidhje pozitive. 

  

88.5. Gjithashtu, po të analizojmë vendimin nr. {…}, datë 16.11.2016, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, dhënë nga gjyqtarja {…}, rezulton se për të tre veprat penale për të cilat 

akuzohej i pandehuri K.L, prokuroria ka kërkuar në aplikim të nenit 55 të K.Penal dënimin e tij 

me 18 muaj burgim (1 vit dhe 6 muaj) dhe në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale dënimin 

përfundimisht me 1 vit burgim.  Ndërkohë që gjyqtarja në vendimin përfundimtar ka disponuar që 

në aplikim të nenit 55/1 të Kodit Penal (dënimi më i rëndë i shtuar) dënimin e tij me 16 muaj 

burgim (1 vit dhe 4 muaj) dhe në aplikim të nenit 406/1 të K.Pr.Penale, dënimin me 10 muaj dhe 

20 ditë burgim. Vuajtja e dënimit me burgim fillon nga data e arrestimit në flagrancë datë 

19.04.2016. Gjyqtarja ka arsyetuar në vendim se dënimi me burgim në masën më të zbutur se ajo 

e kërkuar nga prokurori i përgjigjet plotësisht rrethanave të çështjes.   

 

89.  Në këto kushte, në analizë të këtyre fakteve dhe provave të administruara gjatë procedimit, 

rezulton se gjyqtare {…} në mënyrë të papërshtatshme jashtë seancës gjyqësore ka komunikuar 

rreth një procesi gjyqësor që ka në gjykim. Referuar rregullave procedurale, data dhe ora e seancës 

gjyqësore ju komunikohet palëve në seancë ose ato njoftohen me fletëthirrje ose me shpallje 

përpara gjykatës ose me telefon, ndërsa nuk parashikohen komunikime të kësaj natyre me persona 

të tjerë. 

 

90. Ky komunikim i gjyqtares vlerësohet si i papërshtatshëm për një gjyqtar, për shkak të 

përceptimeve që ai krijon për figurën morale të gjyqtarit, për më tepër parë kjo edhe me zhvillimin 

e plotë të ngjarjes që është objekt i procedimit disiplinor. Sqarimet e dhëna nga gjyqtarja se si 

mund të zgjidhet çështja, vlerësohen si tejkalim i detyrës së gjyqtarit dhe komunikim në 

kundërshtim me Kodin e Etikës së gjyqtarit.  

91. Në Rregullin nr. 4 të Kodit të Etikës Gjyqësore të miratuar nga Konferenca Gjyqësore 

Kombëtare, ende në fuqi në kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore, parashikohet ky detyrim për 

gjyqtarin në punën e tij:“Gjatë punës së tij gjyqtari duhet të shmangë çdo sjellje të papërshtatshme 

dhe që bie në kundërshtim me ligjin, kodin etikës, si dhe veprime që mund të dëmtojnë ose të hedhin 

dyshime mbi figurën e tij morale”.  

 

92. Gjithashtu, në vendimin nr. 171, datë 22.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin 

e Kodit të Etikës”, pika II, shkronja “B”,  Parimi i paanshmërisë” në pikën 7, shkronja “b” dhe “e” 

të tij parashikohet se në kryerjen e detyrave gjyqësore gjyqtari është i paanshëm dhe duhet të duket 

si i tillë. Gjyqtari gjykon me paanësi, i lirë nga çdo lidhje, prirje ose paragjykim që ndikon ose 

mund të duket se ndikon, në aftësinë e tij për të gjykuar në mënyrë të paanshme. Në këtë mënyrë 

paanësia duhet të jetë e dukshme. Gjyqatri shmang çdo lloj sjellje që mund të krijojë përshtypjen 
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e anshmërisë. Përveç rasteve të parashikuara me ligj, gjyqtari nuk duhet të iniciojë, lejojë apo të 

konsiderojë komunikimin ex parte jashtë seancës gjyqësore. Në rast se ndodh një komunikim i 

tillë, gjyqtari e ndan informacionin përkatës me palët e tjera të përfshira dhe kur është e mundur, 

siguron pjesmmarrjen e tyre, duke u dhënë mundësinë për tu shprehur, nëse kërkohet.  

 

93. Shkeljet e etikës nga ana e gjyqtarit në komunikimin me palët ndërgjyqëse parashikoheshin në 

kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore në nenin 32, pika 3, shkronja “dh” të ligjit nr. 9877, datë 

18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në të cilin 

parashikohej shprehimisht se: “Janë shkelje të rënda aktet dhe sjelljet që diskreditojnë pozitën dhe 

figurën e gjyqtarit si më poshtë: Shkelja e normave të etikës në marrëdhënie me pjesëmarrësit në 

proces, kolegët, kryetarin e gjykatës, stafin e administratës gjyqësore, ekspertët, prokurorët, 

avokatët”. 

 

94. Shkelja e etikës parashikohet edhe sipas ligjit aktual, në nenin 102, pika 2, shkronja “dh”, të 

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

ndryshuar, i cili parashikon shprehimisht se: “Shkelje disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit janë, 

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

.........dh) shkelja e përsëritur ose e rëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në 

marrëdhëniet me palët, subjektet e tjera të përfshira në proces.....”. 

95. Gjyqtarja ka pretenduar në parashtrimet e saj se, në rast se veprimet e kryera nga ajo do të 

konsideroheshin të tilla, pra shkelje disiplinore, ka kërkuar që të mbahet në vëmëndje neni 105/2 

i ligjit nr. 96/2016, në të cilin, citohet se: “Në caktimin e masës disiplinore, Këshilli mund të 

vlerësojë çdo lloj pezullimi të mëparshëm sipas kreut V të kësaj pjese, që është vendosur gjatë 

procedurës përkatëse disiplinore, dhe mund të vendosë në mënyrë të përshtatshme një masë 

disiplinore më të lehtë ose që pezullimi është masa e përshtatshme dhe e mjaftueshme për shkeljen 

e kryer”. Në interpretim të kësaj dispozite dhe bazuar në faktin që, për ngjarjen e ndodhur, edhe 

pse pa faj,  ajo ka qenë e pezulluar nga detyra për një periudhë 15 mujore, në se do të konsiderohej 

shkelje disiplinore një shprehje e përdorur jo për shkak të detyrës, por për arsyet e parashtruara sa 

sipër, kërkon që pezullimi  që ka vuajtur të konsiderohej si masa e përshtatshme dhe e mjaftueshme 

për shkeljen e kryer. Lidhur me këtë pretendim, nisur edhe nga analiza e dokumenteve të 

administruara, Këshilli vlerëson se ky pretendim i gjyqtares është i pabazuar. Kjo për arsye se, 

pezullimi i gjyqtares nga ana e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me vendimin nr. 12, datë 

07.02.2017, ka qenë i detyrueshëm si pasojë e procedimit penal ndaj gjyqtares, dhe jo për shkak 

të ndonjë kërkese që lidhet me procedimin disiplinor ndaj saj, si e tillë vlerësohet se në këtë rast 

nuk është i aplikueshëm neni 105, pika 2 e ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

96. Lidhur me pretendimin se në kohën kur shkelja e pretenduar ka ndodhur, për shkeljet 

disiplinore të kryera nga magjistratët ka qenë në fuqi ligji nr. 9877/2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si  dhe duke patur në konsideratë edhe 

konkluzionin e ish Inspektoriatit të KLD se magjistratja {…}, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka kryer shkelje të normave të etikës në marrëdhëniet me 

pjesëmarrësit në procesin gjyqësor, të cilat sipas ligjit të kohës kur janë kryer, janë klasifikuar nga 

inspektorët përgjegjës sipas nenit 32 shkronja “dh” të ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në rastin në fjalë duhet të zbatohen 

dispozitat e këtij ligji në trajtimin e shkeljeve disiplinore të pretenduara se janë kryer nga ana e 

gjyqtares, vlerësohet se është i pabazuar në ligj. Kjo pasi, me vendimin nr. {…}/3 prot., datë 
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09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë “Për vazhdimin e hetimit disiplinor”, është 

vendosur vazhdimi i hetimit disiplinor ndaj magjistrates {…}, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 140 pika 2, shkronja 

“a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe nga neni 102, pika 2, shkronja “dh” e ligjit 

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

ndryshuar.  

96.1. Sipas Raportit të Hetimit Disiplinor, nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është 

konkluduar se nga organi kompetent (Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë) janë hetuar 

pjesërisht (për shkak të kompetencave të kufizuara dhe të ndara ndërmjet organeve të ndryshme 

gjatë periudhës tranzitore) një sërë rrethanash të cilat kanë të bëjnë me veprimet apo mosveprimet 

e magjistrates {…} të cilat është konsideruar se përbëjnë shkelje disiplinore, por në Raportin e 

parë të Hetimit Disiplinor (përgatitur nga inspektorët e Inspektorati i Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë) nuk janë trajtuar një sërë elementesh juridikë dhe faktikë që justifikojnë ose jo fillimin 

e procedimit disiplinor, sipas parashikimeve të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar.  

96.2. Sa më sipër, në funksion të identifikimit të elementeve juridikë dhe faktikë mbi përgjegjësinë 

disiplinore të magjistratit subjekt hetimi disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka vlerësuar se 

gjatë procesit hetimor duhet të analizohen një sërë çështjesh, ndaj ka nxjerrë vendimin për 

vazhdimin e hetimit disiplinor. 

97. Lidhur me pretendimin mbi sjelljen e gazetarëve, transmetimin e kryer, opinionet apo 

komentet, si dhe faktin që veprimet janë realizuar në kundërshtim me ligjin, regjistrimi është  

marrë nëpërmjet provokimeve të përsëritura dhe të paautorizuara nga pikpamja proceduriale 

penale, për të cënuar dinjitetin dhe integritetin e saj profesional dhe moral, Këshilli vlerëson se 

duke patur parasysh llojin dhe rrethanat e shkeljes disiplinore për të cilat zhvillohet procedimi 

disiplinor, këto pretendime nuk kanë lidhje me objektin e tij.  

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

konkluduar se: “... Nga sa më sipër provohet se nga ana e magjistrates {…} është kryer shkelja 

disiplinore e parashikuar nga ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 102, pika 2, shkronja “dh”, si dhe veprimet e 

magjistrates {…}, të cilat përbëjnë shkelje disiplinore nuk lidhen vetëm me veprimtarinë e saj 

profesionale dhe që mund të jenë të rëndësishme vetëm me qëllim vlerësimin etik dhe profesional 

të saj, por janë të natyrës që magjistratja duhet të mbajë përgjegjësi disiplinore.” 

99. Nga sa më lart, në rastin konkret provohet se nga ana e magjistrates znj. {…} është kryer 

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

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

se magjistratja ka komunikuar “ex parte” lidhur me zhvillimin e një procesi gjyqësor në vijim, 

duke dhënë detaje si për planifikimin pa vonesa të seancës së radhës, garancisë se ajo nuk do 

mungonte apo dhe zëvendësimit të prokurorit, duke përmbushur në këtë mënyrë kriterin e 

shkronjës “dh”, të pikës 2, të nenit 102 të Ligjit për Statusin, shkeljen e rregullave të sjelljes në 

marrëdhënie me palët, në mënyrë të përsëritur.  

100. 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 
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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.  

 

101. 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 

konsideratë edhe të çdo kriteri tjetër në përcaktimit të rëndësisë së shkeljes disiplinore, i cili do të 

vlerësohet si i rëndësishëm për çështjen.  

 

101.1 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.  

 

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

nga ana e magjistrates subjekt procedimi disiplinor, janë ndërmarrë veprime që përbëjnë një 

mospërmbushje të rregullt të detyrës, në shkelje të rregullave të solemnitetit, të sjelljes në 

marrëdhënie me palët në proces, si dhe komunikimit ex parte të gjyqtares me dy persona të 

prezantuar si familjarë të të pandehurit. Këto veprime të gjyqtares {…} kanë ndodhur në ambientet 

e zyrës së saj në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, sikundër provohet edhe nga filmimet e 

emisionit investigativ “STOP”. Gjyqtarja me komunikimet e realizuara ka cënuar parimin e 

paanshmërisë në gjykim edhe në dukje të tij. 

 

103. 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. Sa më 

lart, vlerësohet se faji si një element i përgjegjësisë disiplinore duke qenë se ka të bëjë me 

qëndrimin subjektiv të magjistratit ndaj kryerjes së shkeljes disiplinore si dhe pasojave të ardhura 

në lidhje me këtë shkelje disiplinore, nuk mund të provohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me prova 

dokumentare. Për të përcaktuar praninë (ekzistencën) dhe formën (shkallën) e fajit duhet të 

analizohen rast pas rasti rrethanat të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e shkeljes disiplinore. Për këtë 

arsye për të përcaktuar anën subjektive të kryerjes së shkeljes disiplinore nga ana magjistratit 

subjekt procedimi disiplinor janë analizuar rrethanat e kryerjes së shkeljes disiplinore. Nga aktet e 

administruara gjatë procedimit disiplinor, provohet se veprimet e magjistrates {…} janë kryer me 

dashje dhe në mënyrë të përsëritur me dy qytetarë të ndryshëm të paraqitur në zyrën e saj në 

momente të ndryshme. Gjyqtarja nuk rezulton të jetë provokuar nga palët me të cilët ka kryer 

komunikimin ex-parte. Magjistratja është pyetur për ecurinë e gjykimit dhe në mënyrë vullnetare, 

ka dhënë të dhëna mbi zgjidhjen e çështjes së dënimit, mbi mosshtyrjen e gjatë të gjykimit, 

përfitimin e të pandehurit nga shtyrja e gjykimit, si dhe mbi marrjen e masave për zëvendësimin e 
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prokurorit dhe sigurimin e prezencës së tij për të përfunduar këtë gjykim penal. Gjyqtarja ka 

shfaqur gadishmëri dhe përkujdesje për përgjigje sa më të qarta në funksion të mesazhit që ka 

dashur të përcjellë për predispozitën e saj për një zgjidhje positive të çështjes. 

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

disiplinor, rezulton se si pasojë e veprimeve të kryera nga ana e magjistrates subjekt procedimi 

disiplinor është cënuar prestigji i figurës së gjyqtarit, si dhe është cënuar besimi i publikut të 

drejtësia. Besimi i publikut nuk është nocion i papërkufizuar, por ai gjen mbështetje te vlerat 

themelore dhe standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes së magjistratëve, sipas përcaktimeve të 

neneve 3 dhe 4 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, të  ndryshuar. Në nenin 3, pika 5, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, është parashikuar se sjellja e magjistratit 

është e lidhur me garantimin e ruajtjes e forcimit të besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. 

Nëse magjistratët nuk e përmbushin plotësisht rolin e tyre për dhënien e sigurimin e drejtësisë 

në shoqëri ekziston rreziku i humbjes së besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Besimi i 

publikut dhe respekti për gjyqësorin janë garanci të demokracisë dhe stabilitetit në një shoqëri 

demokratike.  

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

të magjistratit”, rezulton se magjistratja, ushtron detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, për një periudhë prej 28 vitesh, tregues ky i njohjes shumë të mirë të saj mbi 

rolin e ushtrimit të detyrës me etikë dhe disiplinë të magjistratit, si dhe mbi kujdesin dhe 

vetëpërmbajtjen që magjistrati duhet të tregojë në funksion të perceptimit të publikut për 

paanshmëri në ushtrimin e funksionit. Nga të dhënat e administruara nga regjistri disiplinor38, 

arrihet në përfundimin se ndaj magjistrates {…} nuk ka masa displinore të caktuara nga organi 

kompetent në fuqi ose jo, të njëjta apo të ndryshme me shkeljen objekt hetimi.  

 

106. 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 magjistrates 

subjekt procedimi disiplinor ka cënuar imazhin e drejtësisë dhe ka ulur besimin e publikut tek 

drejtësia, duke gjetur jehonë në median e shkruar, si dhe në emisione me popullaritet të 

konsiderueshëm. 

 

107. 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 magjistrates ka qënë bashkëpunuese me Inspektoriatin e Këshillit 

të Lartë të Drejtësisë si dhe në vijimësi me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, në drejtim të 

respektimit të afateve të komunikimit shkresor, komunikimit verbal gjatë veprimit hetimor të 

pyetjes së saj, duke dhënë përgjigje të drejtpërdrejta, të sakta, në përputhje me etikën, si dhe ka 

dhënë informacione të cilat kanë ndihmuar në hetimin disiplinor të kryer ndaj saj.   

                                                           
38 Rezulton se ndaj magjistrates është paraqitur një kërkesë për procedim nga Ministria e Drejtësisë me nr. 630/3 prot., 

datë 27.10.2014, për dhënien e masës disiplinore “Vërejtje me paralajmërim”, për depozitimin me vonesë të 

vendimeve të arsyetuara në 17 raste, në shkelje të nenit 32, shkronja “ç” të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Kjo kërkesë është rrëzuar nga Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë me vendimin nr. 21, datë 03.03.2015. Shkelja disiplinore e cila është rrëzuar ka qënë e ndryshme nga shkelja 

objekt i këtij hetimi disiplinor.  
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108. 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 lehtësuese, rezulton se ndaj magjistrates subjekt 

procedimi disiplinor mos të ketë masa disiplinore në fuqi, si dhe nuk rezulton të jetë përsëritëse e 

shkeljes disiplinore që i atribuohet nga ky procedim disiplinor. Referuar nenit 115, pika 2 dhe 4, 

shkronja “b” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, vlerësohet si rrethanë lehtësuese mos përsëritja e shkeljes disiplinore të 

parashikuara nga neni 102, pika 2, shkronja “dh”, e ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

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

 

109. 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 magjistrates, referuar parashikimeve të nenit 115, pika 3, shkronjave “a”, “ç” dhe 

“dh”. Së pari, nuk rezulton të jetë përsëritëse e shkeljes disiplinore që i atribuohet nga ky procedim 

disiplinor, së dyti, rezulton se sjellja e magjistrates ka qënë bashkëpunuese me ish- Inspektoriatin 

e Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe në vijimësi me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, në drejtim 

të respektimit të afateve të komunikimit shkresor, komunikimit verbal gjatë veprimit hetimor të 

pyetjes së saj, duke dhënë përgjigje të drejtpërdrejta, të sakta, në përputhje me etikën, si dhe ka 

dhënë informacione të cilat kanë ndihmuar në hetimin disiplinor të kryer ndaj saj. Së treti, është 

periudha e gjatë kohore që ka kaluar nga kryerja e shkeljes 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.  

 

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

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

shkronja “dh” 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 rëndë disiplinore”.  

 

111. 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.  

 

112. 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.  
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113. Në rastin konkret, shkeljet disiplinore të kryera nga magjistrati, të parashikuara nga neni 102, 

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

rëndë disiplinore”. Në mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “c” dhe “ç”, nenit 108 dhe 109 

të ligjit, për shkelje të rënda disiplinore mund të jepet masa disiplinore “ulja e përkohshme e 

pagës” ose “ulja në detyrë””. Të dyja këto masa mund të jepen për shkelje të rënda, por në rastin 

konkret, Këshilli vlerëson se masa disiplinore e “uljes në detyrë” nuk mund të aplikohet, pasi në 

varësi të rrethanave të faktit, magjistratja ushtron detyrën pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, që nga pikëpamja e kompetencës funksionale është gjykatë e shkallës së parë, si dhe nuk 

ka juridiksion të posaçëm. Si e tillë, ndaj magjistrates 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 si më lart, arrihet në përfundimin se duhet të vendoset masa 

disiplinore “uljes së përkohshme të pagës në masën 20 %, për një periudhë prej 6 muajsh”, 

parashikuar nga neni 108 i Ligjit për Statusin. 

 

114. 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... .” 

 

115. 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 dhe nenin 147/a, pika 1, shkronja “b”, 

dhe nenin 140, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 102, pika 2, shkronja 

“dh”,  nenin 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja “i”, nenin 108 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: 
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1. Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 

2. Caktimin e masës disiplinore ndaj magjistrates znj. {…}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Elbasan, atë të “uljes së përkohshme të pagës në masën 20 %, për një 

periudhë prej 6 muajsh”. 

 

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. 

 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet subjekteve të procedimit disiplinor, magjistrates znj. 

{…} dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.  

 

 

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

Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


