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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.267, datë 19.07.2022 

 

PËR 

CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…} 

 

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

dhe nenin 140, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 146 të Ligjit 

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

ndryshuar, nenin 86, shkronja “e”, 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 Kodin 

e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, mori në shqyrtim kërkesën për 

procedim disiplinor nr. 01/2022, që u përket: 

 

KËRKUES:       Inspektori i Lartë i Drejtësisë. 

 

SUBJEKT I PROCEDIMIT:  Magjistrati z. {…}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 

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

me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 

2. Propozimin për caktimin e masës disiplinore “Shkarkim 

nga detyra”. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 102, pika 1, shkronja “dh”, neni 102, pika 2, shkronjat 

“b" dhe “c”, neni 105, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 111, 

pika 1 e 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 publike, në 

përputhje me parashikimet e neneve 142 e vijues të Ligjit nr. 96/2016,“Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe dëgjoi:  
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- Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, përfaqësuar nga znj. Lindita Ziguri, e cila 

përfundimisht kërkoi pranimin e kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit z.{…}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për 

shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja “dh”, neni 102, pika 

2, shkronjat “b" dhe “c” e Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

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

disiplinore “Shkarkim nga detyra”. 

 

- Magjistratin z. {…}, i cili përfundimisht kërkoi caktimin e një mase disiplinore më të 

lehtë se masa disiplinore e shkarkimit nga detyra, bazuar në parimin e 

proporcionalitetit. 

 

V Ë R E N: 

 

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

Elbasan që nga data e emërimit në ketë funksion me vendimin nr.1, datë 30.03.1995 të ish 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

 

2. Në datë 19.01.2022, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, është depozituar kërkesa e Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë për fillimin ndaj tij të procedimit disiplinor1, për shkeljet disiplinore të 

parashikuar nga neni 102, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 102, pika 2, shkronja “b” dhe “c” e 

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

të ndryshuar (referuar në vijim si Ligji për Statusin). Në kërkesën për fillimin e procedimit 

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

magjistratit, z.{…}, të masës disiplinore, “Shkarkim nga detyra”, të parashikuar nga neni 105, 

pika 1, shkronja “dh”, dhe neni 111 i Ligjit për Statusin.  

 

3. Fillimi i hetimit disiplinor është vendosur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, me vendimin 

nr.3237/1 prot., datë 28.07.2021, me nismë të ankuesit Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, 

pasi ka arritur në përfundimin se, nga të dhënat e përftuara gjatë procedurës së verifikimit, 

plotësoheshin kriteret e parashikuara nga nenet 120 dhe 123 të Ligjit për Statusin.  

 

4. Konkretisht, me ankesën nr. 809prot, datë 01.06.2020, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

i është drejtuar Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, duke pretenduar se nga ana e 

magjistratit z.{…} është dhënë vendimi nr. 703, datë 08.01.2020 i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, me kërkues shtetasin A.G, në kundërshtim të hapur me Ligjin nr. 8328, 

datë 16.4.1998 "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve", 

i ndryshuar, duke vendosur uljen e njëkohshme të dënimit në masën 720 (shtatëqind e njëzetë) 

                                                           
1 Shkresa Nr.3237/37prot., date 19.01.2022 e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, depozituar me nr. nr.322prot., 

datë 19.01.2022 në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 
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ditë nga pjesa e pavuajtur e dënimit, për periudhën kohore 2001-2019, përfshirë dhe kohën 

me statusin e të paraburgosurit. Gjithashtu, në ankesë pretendohet se A.G vuan dënimin me 

burgim të përjetshëm dhe, tek kjo kategori të dënuarish, nuk mund të llogaritet pjesa e 

pavuajtur e dënimit dhe se dhënia e uljes së dënimit nga magjistrati, është bërë me qëllim që 

të rrisë periudhën e dënimit të kryer, duke e favorizuar këtë të dënuar.  

 

5. Në mbështetje të nenit 121, pika 2, shkronja “b” dhe nenit 122 të Ligjit për Statusin, me 

Vendimin nr. 809/3 prot., datë 17.06.2020, Inspektori i Lartë të Drejtësisë ka vendosur 

verifikimin e ankesës së paraqitur nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve duke marrë 

të dhëna shtesë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lidhur me procesin gjyqësor të 

zhvilluar.  

 

6. Në të njëjtën kohë, Ministria e Drejtësisë me shkresën nr. 3240/1 prot., datë 29.06.2020, i 

është drejtuar Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me kërkesë për verifikimin e ankesës së 

paraqitur nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me nr. 5108 prot., dhe nr. 5109 

prot, datë 08.01.2020. Me vendimin nr. 3155/1 prot., datë 12.07.2021 të Inspektorit të Lartë 

të  Drejtësisë është vendosur bashkimi i ankesës së paraqitur nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, 

me vendimin e verifikimit nr. 809/3 prot., datë 17.06.2020.  

 

I. PROCEDURA E ZHVILLUAR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

7. Pas depozitimit të kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z.Tafa, me 

vendimin nr. 29, datë 20.01.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, është proceduar me hedhjen 

e shortit dhe caktimin e relatorit të çështjes. 

 

7.1 Vendimi për caktimin me short të relatorit të çështjes i është njoftuar palëve të procedimit 

disiplinor përkatësisht ILD-së dhe magjistratit z.{…}, brenda afatit 5 ditor të parashikuar në 

nenin 141 të Ligjit për Statusin.  

 

8. Me vendimin nr.36, datë 26.01.2022, mbi propozimin e relatores së çështjes, Këshilli ka 

vendosur kalimin e çështjes në seancë dëgjimore, duke caktuar datën 15.02.2022, ora 11:00, 

si datë të zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit z.{…}, duke njoftuar rregullisht palët sipas 

parashikimeve të nenit 138 të Ligjit për Statusin.  

 

8.1 Bashkë me njoftimin për caktimin e seancës dëgjimore, magjistratit i janë njoftuar dhe të 

drejtat e tij gjatë procedimit disiplinor, si dhe i është caktuar një afat deri në datë 11.02.2022, 

për të paraqitur një parashtresë me shkrim, sipas përcaktimeve të nenit 141 pika 2, shkronja 

a) të ligjit. 

 



4 
 

9. Në caktimin e seancës dëgjimore, Këshilli ka vlerësuar, njëkohësisht dhe rastet e 

parashikuara nga neni 139 i Ligjit për Statusin2, të cilat e çojnë atë drejt vendimmarrjes për 

mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore. Sipas parashikimeve të nenit 

117 të Ligjit për Statusin, shkelja disiplinore parashkruhet brenda pesë vjetëve. Duke patur në 

konsideratë datën e fillimin të hetimit disiplinor dhe afatin e parashkrimit për shkeljet 

disiplinore të pretenduara, fillimi i hetimit disiplinor u konstatua se është vendosur nga ILD 

brenda këtij afati parashkrimi. Po kështu, nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes 

hetimore, nuk rezultoi që shkeljet e pretenduara, të ketë qenë objekt i ndonjë procedimi 

disiplinor, të zgjidhur me vendim të formës së prerë. Sipas nenit 134, pika 1, shkronjat “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 tij3 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.  

 

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

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

për Statusin4. 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. 

 

 

                                                           
2 Neni 139 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar 

- Mbyllja e procedimit disiplinor pa seancë dëgjimore – “1. Këshilli vendos mbylljen e procedimit disiplinor pa 

zhvilluar seancë dëgjimore nëse: a) shkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas 

parashikimeve të nenit 117 të këtij ligji; b) çështja ka qenë objekt i procedimit disiplinor që është zgjidhur me 

vendim të formës së prerë; c) ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin, në përputhje me parashikimet e nenit 

134, pika 1, shkronjat “ç” dhe “d”; ç) raporti i hetimit është depozituar pa u arsyetuar. 2. Dorëheqja e 

magjistratit nuk ndalon fillimin ose vazhdimin e procedimit disiplinor. 3. Këshilli mbyll procedimin disiplinor, 

sipas parashikimeve të pikës 1, të këtij neni, me vendim të arsyetuar me shkrim. Ai njofton palët për shkaqet e 

mbylljes.” 
3 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… .” 
4 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 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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II. RRETHANAT E FAKTIT 

 

10. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në datë 12.06.2019, është regjistruar kërkesa 

penale e të dënuarit A.G., me nr. 703 (81000-02251 2013), me objekt "Ulje dënimi". Me 

shortin e datës 12.06.2019, çështja i ka kaluar për gjykim gjyqtarit z.{…}5.  

 

11. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështje, me vendimin nr. 703, datë 

08.01.2020 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka vendosur:  

- Pranimin pjesërisht të kërkesës.  

- Uljen e dënimit për kërkuesin (të dënuarin) A.G, në masën 720 (shtatëqind e njëzet 

ditë) nga pjesa e pavuajtur e dënimit.  

- Urdhërohet sekretaria e gjykatës t'i dërgojë një kopje të këtij vendimi IEVP Peqin.  

- Shpenzimet gjyqësore ankuesit.  

- Kundër vendimit lejohet ankim brenda afateve ligjore në Gjykatën e Apelit Durrës.  

Vendimi nr. 703 akti, datë 08.01.2020, ka marrë formë të prerë, pa u ankimuar, në datën 

23.01.2020.  

 

12. Bazuar në aktet e administruara gjatë hetimit disiplinor rezulton se, me vendimin nr. 413 

Akti, datë 20.05.2003, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka njohur vendimin penal të 

Gjykatës së Parë Penale të Apelit Milano-Itali, nr. 06/1 dhe nr. 39/00 të vitit 2001, në ngarkim 

të shtetasit shqiptar A.G dhe e ka deklaruar atë fajtor për veprat penale të “Vrasjes me 

paramendim, për motive hakmarrje”, në bashkëpunim, në rrethana rënduese të shtetasit 

shqiptar N.Z dhe “Armëmbajtje pa leje”, të parashikuara nga nenet 78, 25, 278/2 dhe 25 të 

Kodit Penal, dhe në bashkim të dënimeve, e ka dënuar atë me burgim të përjetshëm. Vendimi 

nr. 413, datë 20.05.2003 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka marrë formë të prerë me 

vendimin nr. 461, datë 10.09.2003 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ndërsa Gjykata e Lartë, me 

vendimin nr. 56, datë 30.01.2004, ka rrëzuar rekursin e paraqitur nga i dënuari A.G. ndaj këtij 

vendimi.  

 

13. Pas marrjes formë të prerë të vendimit, në datë 12.12.2003 prokurori ka nxjerrë urdhrin e 

ekzekutimit të dënimit penal, në të cilin periudha e paraburgimit që fillonte nga data e 

arrestimit 01.05.2001, është llogaritur si kohë vuajtje dënimi dhe konkretisht me këtë akt 

urdhërohet se: "... [...]...Vuajtja e dënimit fillon në datë 01.05.2001. Vendimi ka marrë formë 

të prerë në datën 10.09.2003. Ka vuajtur paraburgim 2 vjet 5 muaj dhe 19 ditë. Në aplikim të 

nenit 57 të K.Penal, llogariten si dënim i vuajtur 3 vjet 8 muaj dhe 14 ditë burgim... [...]".  

 

                                                           
5Me vendimin datë 14.06.2019, nga gjyqtari është vendosur bashkimin e çështjes administrative penale me nr. 

703 akti, datë 12.06.2019 regj., me çështjen administrative penale nr.713 akti, datë 14.06.2019, në një çështje të 

vetme me nr. 703 akti, datë 12.06.2019 që i përket të njëjtit kërkues A.G dhe me të njëjtin objekt kërkese "Ulje 

dënimi" 
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14. Ndërkohë, me vendimin nr. 1200, datë 29.12.2003, i dënuari A.G është deklaruar fajtor 

për veprat penale: (i) “Krijim i organizatës kriminale”, parashikuar nga neni 333 të Kodit 

Penal dhe është dënuar me 12 vjet burgim; (ii)“Shitje dhe trafikim i lëndëve narkotike”, 

parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal dhe dënuar me 15 vjet burgim. Në bashkim të 

dënimeve në bazë të nenit 55 të Kodit Penal, kërkuesi A.G është dënuar me 19 vjet burgim. 

Në vijim të procedurës së ankimit, Gjykata e Lartë me vendimin nr. 389, datë 23.06.2006, ka 

ndryshuar vendimin nr. 496, datë 25.06.2004 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe ka deklaruar 

fajtor kërkuesin A.G. për veprën penale të “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, të kryer në 

bashkëpunim, bazuar në nenin 283/1 (të vitit 1995) të Kodit Penal, në lidhje me nenin 25 të 

tij, duke e dënuar me 15 (pesëmbëdhjetë) vjet burgim.  

 

15. Dënimet e dhëna janë bashkuar me vendimin nr. 1 akti, datë 31.10.2007 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kërkuesi A.G, është dënuar përfundimisht me burgim të 

përjetshëm. Vendimi i bashkimit të dënimeve ka marrë formë të prerë, pa u ankimuar, në datë 

10.11.2007.  

 

16. Në pjesën arsyetuese të vendimit nr. 703 akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, magjistrati argumenton si vijon: 

- Referuar neneve 470 të K.Pr.Penale dhe neneve 71, dhe 63 të ligjit nr. 8323, datë 

16.04.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve", i dënuari mund të përfitojë një ose disa ulje dënimi për çdo vit vuajtje 

dënimi, me kusht që në tërësi ulja e masës së dënimit të jetë deri në 90 ditë, për të 

dënuarit që vuajnë dënimin në burgun e sigurisë së zakonshme dhe 45 ditë, për të 

dënuarit që vuajnë dënimin në burg të sigurisë së lartë6.  

 

- Pavarësisht se kërkuesi rezulton të jetë i dënuar me "Burgim të përjetshëm" ligji nr. 

8328/1998, "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve”, i ndryshuar, ku kërkuesi bazon kërkesën nuk parashikon në vetvete 

kriter ndalues për përfitimin e uljes së dënimit për këtë kategori të dënuarish. Në 

kushtet e mospasjes së asnjë pengesë ligjore, moszbatimi për të dënuarin A. G i 

kritereve të ligjit nr. 8328/1998, neni 63 i tij, passjell kufizime të të drejtave të tij 

kushtetuese, duke e vënë në pozitë të pabarabartë përpara ligjit me të dënuarit e tjerë, 

dhe në njëfarë mënyrë të diskriminuar, duke shkelur nenet 16, 17.1 dhe 18/1 të 

Kushtetutës7.  

 

- Referuar akteve të dosjes personale të të dënuarit si dhe informacionit të paraqitur 

nga IEVP Peqin, me shkresën nr. 4669 prot., datë 21.11.2019, rezulton se nga data 

01.05.2001 që i dënuari vuan dënimin ai ka përfituar ulje dënimi vetëm për periudhat 

2016, 2017 në masën 45 ditë me vendimin nr. 87, datë 22.12.2017 dhe për periudhën 

                                                           
6Shih paragrafin e fundit të faqes 3 të vendimit. 
7 Shih paragrafin e parë të faqes 4 të vendimit. 
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2017-2018 në masën 45 ditë, me vendimin nr. 1316 datë 18.12.2018. Për periudhën 

tjetër të vuajtjes së dënimit 01.05.2001 deri në 22.12.2016 si dhe për vitin e fundit të 

vuajtjes së dënimit 18.12.2018-18.12.2019 i dënuari nuk ka përfituar ulje dënimi, pasi 

nuk ka paraqitur kërkesë…. . 

 

- Në pikën A), gjyqtari arsyeton se referuar akteve të dosjes, dinamikës së vuajtjes së 

dënimit datë 18.02.2019 dhe shkresës nr. 4669, datë 21.11.2019 të IEVP Peqin, ndaj 

të dënuarit janë caktuar 2 (dy) masa disiplinore, me datë 03.03.2003 dhe në datë 

15.07.2014, çka do të thotë se për këto periudha një vjeçare të vuajtjes së dënimit, 

kërkesa e paraqitur nga i dënuari për të përfituar ulje dënimi nuk përmbush kriteret 

ligjore ndaj nuk duhet pranuar, kritere që lidhen me sjelljen jo korrekte të të dënuarit 

për këtë periudhë të vuajtjes së dënimit.  

 

- Në pikën B) të vendimit, gjyqtari arsyeton se për periudhën tjetër të vuajtjes së 

dënimit për vitet 2001-2002, 03.03.2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 15.07.2014-

2015, 2015-2016 dhe 18.12.2018-08.01.2020 rezulton se i dënuari nuk ka përfituar 

ulje dënimi. Në lidhje me periudhën e vuajtjes së dënimit të përmendur më sipër, ku i 

dënuari nuk ka përfituar ulje dënimi, sipas akteve të dosjes personale, vlerësimeve të 

sjelljes dhe informacionit të paraqitur nga IEVP Peqin, rezulton se i dënuari A.G ka 

mbajtur një sjellje tepër korrekte, marrëdhënie të rregullta me personelin e shërbimit 

dhe bashkë vuajtësit, duke zbatuar drejt rregulloren e brendshme të institucionit të 

vuajtjes së dënimit, si dhe ka marrë pjesë në veprimtaritë trajnuese të institucionit, 

konfirmuar në seancë gjyqësore dhe nga përfaqësuesi i IEVP Peqin.  

 

- Në paragrafin e parë të faqes 5 të vendimit, gjyqtari arsyeton se bazuar në analizën e 

mësipërme, i dënuari A.G duhet të përfitojë ulje dënimi në masën 90 ditë për periudhën 

e vuajtjes së dënimit për vitet 2001-2002 (meqenëse nuk ka qenë vendosur në burg të 

sigurisë së lartë), si dhe në masën 45 ditë, për çdo vit vuajtje dënimi, për periudhën e 

vuajtjes së dënimit për vitet 03.03.2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012 2013, 15.07.2014-

2015, 2015-2016 dhe 18.12.2018-18.12.2019, ku i dënuari ka vuajtur dënimin në burg 

të sigurisë së lartë, të cilat në total janë në masën 720 ditë, fakt që do të shërbejë për të 

motivuar të dënuarin në rehabilitim dhe integrim që në vetvete përbën dhe një nga 

qëllimet e dënimit penal.  

 

III. PARASHTRIMET E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

 

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

hetimit, të depozituar në Këshill, së bashku me kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor. 
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Ato janë parashtruar në vijimësi si dhe gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore të datës 

29.03.2022. 

 

18. Nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë pretendohet se magjistrati ka kryer veprime 

dhe sjellje që kanë sjellë përfitim të padrejtë për palët në një proces gjyqësor në kundërshtim 

me ligjin, konkretizuar me dhënien e vendimit nr. 703 akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Elbasan. Këto veprime janë parashikuar si shkelje disiplinore nga neni 102, 

pika 1, shkronja "dh" e Ligjit për Statusin.  

 

19. Konkretisht, në dhënien e vendimit nr. 703 akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, është pretenduar se gjyqtari ka vendosur uljen e njëkohshme të dënimit të 

të dënuarit A.G me burgim të përjetshëm, për një periudhë totale 2001-2019, në kundërshtim 

të hapur me kërkesat e nenit 63 të Ligjit nr. 8328/1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të 

dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, i cili ka parashikuar të drejtën e të 

dënuarit për të kërkuar ulje dënimi vetëm për periudhën 12 mujore, dhe nuk mund të kërkohej 

ulje dënimi për vitet që ai ka vuajtur dënimin dhe që nuk ka kërkuar në mënyrë periodike uljen 

e tij.  

 

20. Vendimi nr. 703, datë 08.01.2020, i dhënë nga magjistrati z.Tafa, pretendohet se ka sjellë 

përfitim të padrejtë për të dënuarin A.G, në uljen e dënimit me 720 ditë në total, përfshirë dhe 

në kohën me status i paraburgosur (2001-2002). 

 

21. Gjithashtu, nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është pretenduar se magjistrati ka 

kryer shkeljen disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronja "b" e Ligjit për Statusin, pasi në 

dhënien e vendimit nr. 703 akti, datë 08.01.2020, nuk i është referuar fakteve në dosje, por ka 

parashtruar në mënyrë të dukshme fakte dhe rrethana të shtrembëruara. Arsyetimi i vendimit 

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

dhe rrethanat që janë provuar gjatë procesit gjyqësor. Faktet dhe rrethanat janë parashtruar 

dukshëm në mënyrë të shtrembëruar dhe vetëm për t'ju përshtatur plotësimit të kërkesave 

formale (me natyrë objektive), si dhe atyre me natyrë subjektive të nenit 63 të ligjit nr. 

8328/1998, i ndryshuar. Faktet e dokumentuara në dosje nuk identifikojnë qëndrimin dhe 

sjelljen e të dënuarit për gjithë periudhën e përfituar të uljes së dënimit me anë të këtij vendimi, 

pasi një pjesë e vlerësimeve vjetore nga IEVP-të respektive për të dënuarin A.G mungojnë 

(1.5.2001-11.12.2003), ndërsa një pjesë e tyre nuk është e plotë. Ndryshe nga sa shprehet në 

dispozitiv se, ulja kryhet për pjesën e pavuajtur të dënimit, gjyqtari në fakt ka disponuar dhe 

për kohën kur kërkuesi, i dënuari A.G ka pasur statusin e të paraburgosurit (2001-2002), 

ndonëse në pjesën arsyetuese shprehet se vendimi kishte marrë formë të prerë në datën 

10.09.2003, fakt që sqaron statusin e kërkuesit A.G si i paraburgosur para këtij momenti.  

 

22. Pretendohet se magjistrati ka nxjerrë një vendim gjyqësor të paarsyetuar, kur ligji kërkon 

nxjerrjen e aktit në formë të arsyetuar, e konstatuar kjo në dhënien e Vendimit nr. 703 akti, 
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datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Ky veprim parashikohet si shkelje 

disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronja “c” e Ligjit për Statusin. Faktet në vendim 

pretendohet se paraqiten në mënyrë të përgjithshme, ndërsa mungon çdo lloj analize për 

secilën periudhë totale të pretenduar nga kërkuesi për uljen e dënimit. Mungon citimi i provave 

përkatëse për sjelljen dhe qëndrimin e të dënuarit për çdo vit, sikurse është disponuar në pjesën 

urdhëruese të vendimit. Gjithashtu, pretendohet se mungon koherenca dhe çdo lloj analize në 

drejtim të kritereve ligjore që duhet të plotësohen dhe provat mbi të cilat këto kritere janë 

plotësuar. 

 

IV. PARASHTRIMET E MAGJISTRATIT, Z.{…} 

 

23. Në datë 24.03.2022, magjistrati, z. {…}, ka paraqitur parashtrimet e tij me shkrim8, lidhur 

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

 

24. Në lidhje me shkeljen e pretenduar për veprime dhe sjellje të magjistratit që kanë sjellë 

përfitim të padrejtë për të dënuarin, magjistrati ka shprehur qëndrimin e tij, duke deklaruar se 

kërkuesi A.G. nuk duhet të kishte përfituar ulje për periudhën e qëndrimit në paraburgim. Nga 

ana e tij duhej të ishte verifikuar çasti i marrjes formë të prerë të vendimit të dënimit të 

kërkuesit, por për shkaqe që lidheshin me intensitetin e gjykimeve dhe të ngarkesës në punë, 

ai nuk ka arritur të identifikojë këtë moment, duke bërë që të disponojë për pranimin e kërkimit 

edhe për këtë periudhë.  

 

25. Në lidhje me pjesën tjetër të vuajtjes së dënimit, magjistrati në analizë të ligjit, interpreton 

se ky parashikim ligjor nuk përcakton periudhën brenda së cilës kjo e drejtë mund të përfitohet, 

por vetëm masën e përfitimit në raport me periudhën e dënimit të vuajtur, pasi në thelb 

periudha 1 vjeçare shërben për të konturuar masën e dënimit që do ulet dhe jo periudhën kur 

ajo mund të kërkohet. Në asnjë pjesë të tij, në këtë nen nuk parashikohet që kjo e drejtë e të 

dënuarit bie në dekadencë nëse nuk kërkohet brenda periudhës 1 vjeçare.  

 

26. Magjistrati pretendon se, siç ka arsyetuar dhe në vendim, Ligji Nr. 8328, datë 16.04.1998, 

“Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve”, i ndryshuar, 

nuk parashikon në vetvete kriter ndalues për përfitimin e uljes se dënimit për këtë kategori të 

dënuarish. 

 

27. Magjistrati në pretendimet e tij ka theksuar se ka një praktikë të konsoliduar në të gjithë 

gjykatat e vendit lidhur me përfitimin e uljes së dënimit për të dënuarit me burgim të 

përjetshëm. Në vazhdim, nisur dhe nga qëndrimet e mbajtura nga gjykatat më të larta (Gjykata 

e Apelit), të cilat janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga gjykata e rrethit, është pranuar se, 

në këtë rast ligji  nuk parashikon afate parashkrimi. Praktika gjyqësore ka qenë dhe vazhdon 

                                                           
8Depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me nr.3703/14prot., date 24.03.2022. 
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të jetë e mbushur me qëndrime të ndryshme dh kjo do të thotë se në raste të tilla asnjë prej 

qëndrimeve nuk mund të konsiderohet si i marrë në shkelje të ligjit, por se ka nevojë për 

unfikimin/njësimin e saj nga Gjykata e Lartë.  

 

28. Kjo çështje ka patur zgjidhje dhe qëndrime të ndryshme nga gjyqtarë të ndryshëm deri në 

kohën që ishte në fuqi Ligji nr. 8328/1998, por me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 81/2020, “Për 

të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, kjo çështje u qartësua 

në ligj pa lënë vend për diskutime praktike dhe juridike.  

 

29. Në lidhje me ankesën, magjistrati pretendon se ankuesi, Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve (përfaqësuesi i saj me autorizim), ka qenë prezent gjatë gjykimit ashtu dhe në 

seancën gjyqësore të datës 08.01.2020, në momentin që është shpallur vendimi dhe në 

kërkimin përfundimtar ka kërkuar që në lidhje me kërkesën të vendoset në çmim të gjykatës. 

Pavarësisht se ka pasur pozitën procedurale të palës në gjykim, nuk ka ushtruar të drejtën e 

ankimit në Gjykatën e Apelit Durrës, ku të parashtronte dhe pretendimet ndaj vendimit 

gjyqësor.  

 

30. Në lidhje me pretendimin se nuk janë pasqyruar drejt faktet dhe rrethanat dhe janë 

shtrembëruar pasi mungojnë akt vlerësimet e sjelljes për të dënuarin dhe nuk janë të plota, 

magjistrati vlerëson se nuk është përgjegjësi e të dënuarit  nëse atij i është bërë vlerësim sjellje 

për periudhën 6 mujore apo 1 vjeçare për vitet përkatëse dhe në asnjë rast nuk mund t’i 

mohohet humbja e së drejtës për të përfituar ulje për ato vite me argumentin se IEVP nuk e ka 

vlerësuar të plotë periudhën 1 vjeçare të tij pas në kohë.  Fakti që mungon masa disiplinore 

për këto vite do të thotë se sjellja e tij ka qenë në përputhje me rregulloren e institucionit edhe 

pse nuk ka vlerësim të plotë për të gjithë muajt e vitit për të cilën nuk mund të ngarkohet me 

përgjegjësi kërkuesi dhe t’i mohohen të drejta vetëm për këtë shkak.  

 

31. Në lidhje me pretendimin se ai ka qenë një periudhë tek IEVP “Mine Peza” dhe ka patur 

vlerësim sjellje vetëm për një periudhë në këtë IEVP, magjistrati vlerëson se gjykata nuk bën 

verifikim në IEVP ku kërkuesi ka vuajtur dënimet më parë, pasi dosja ndjek të dënuarin me 

gjithë aktet e prodhuara për atë të dënuar. 

 

32. Në lidhje me pretendimin për nxjerrjen e akteve të paarsyetuara, magjistrati deklaron se 

nuk qëndron, pasi gjykata e bazon arsyetimin e vendimit të saj në çështjen objekt gjykimi dhe 

rrethanat e tjera sekondare që dalin nga çështja argumentohen në mënyrë tangenciale. Në 

vendim është argumentuar në mënyrë të përgjithshme vlerësimi pozitiv pa qenë nevoja për të 

identifikuar në mënyrë individuale secilin prej tyre, pasi në përmbajtje vlerësimet e sjelljes 

janë standarde dhe përsërisin njëri tjetrin pa ndonjë risi në brendësi të tyre.  

 

33. Magjistrati vë në dukje se dispozita e mëparshme linte vend për interpretim për përfitimin 

e uljes së dënimit për periudhën kur kërkuesi kishte patur statusin e të paraburgosurit. Gjykata 
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e Apelit Durrës, ka mbajtur qëndrimin se ligji nuk ka bërë ndarjen e llojit të qëndrimit në 

institucion, burgim apo paraburgim, për sa kohë dhe paraburgimi është periudhë dënimi i 

vuajtur. 

 

34. Sipas magjistratit vendimi i dhënë prej tij nuk është rast i izoluar, nuk mund të shërbejë si 

precedent për t’u ndjekur nga gjyqtarë të tjerë përsa kohë që në datë 01.08.2020 ka hyrë në 

fuqi ligji i ri nr.81/2020. Gjithashtu, magjistrati pretendon se vendimi nuk ka sjellë asnjë 

pasojë, pasi ky vendim nuk ka sjellë lirinë të dënuarit, në kushtet kur është një i dënuar me 

burgim të përjetshëm dhe ulja e dënimit nuk impakton situatën e tij juridike.  

 

35. Përfundimisht, magjistrati vlerëson se Këshilli, kur vendos masën disiplinore duhet të 

arsyetojë parimin e proporcionalitetit dhe duhet të marrë parasysh çdo rrethanë lehtësuese ose 

rënduese, duke mbajtur në konsideratë në rastin konkret faktin që jemi para një dispozite 

ligjore që në praktikë ka patur interpretime të ndryshme dhe për të cilën ka patur nevojë për 

unifikime nga Gjykata e Lartë, faktin se është një rast sporadik dhe jo i përsëritur, faktin se 

nuk ka sjellë asnjë pasojë, qëndrimi pohues dhe pendues për periudhën e paraburgimit vitet 

2001-2002 si dhe qëndrimi bashkëpunues me ILD-në. 

 

V. KUADRI LIGJOR 

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

 

36. Në nenin 147, pika 1 parashikohet se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor siguron pavarësinë, 

përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë….”, 

ndërsa 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. 

 

37. Në lidhje me përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarit, ndërsa 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.”, neni 140 i Kushtetutës përcakton: “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 diskretitojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë 

ushtrimit të detyrës; …” 

 

Ligji për Statusin9 

 

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

Fletoren Zyrtare nr.208, datë 7 Nëntor 2016 dhe ka pësuar ndryshime në vijimësi. 
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38. Në nenin 101 të ligjit10 parashikohet se: “1. Magjistrati kryen shkelje disiplinore, me 

dashje ose për shkak të pakujdesisë, kur: a) kryen veprime ose mosveprime, të cilat përbëjnë 

mos përmbushje të detyrës, sjellje joprofesionale ose joetike gjatë ushtrimit të funksionit ose 

jashtë tij, të cilat diskreditojnë pozitën dhe figurën e magjistratit, ose dëmtojnë besimin e 

publikut në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë; 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.” 

 

39. Më tej, nenet 102, 103 dhe 104 përcaktojnë veprimet, mosveprimet dhe sjelljet e 

magjistratit të cilët përbëjnë shkelje disiplinore në lidhje me ushtrimin e funksionit, jashtë 

ushtrimit të funksionit dhe për shkak të kryerjes së një vepre penale. Konkretisht, në nenin 

102, pika 1, shkronja “dh” parashikohet se: “1. 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) veprimi, mosveprimi ose sjellja e magjistratit, që sjell përfitime të padrejta 

ose dëme për palët në një proces gjyqësor ose procedurë hetimore, në kundërshtim me 

ligjin;..” Ndërsa, në nenin 102, pika 2 shkronja “b” dhe “c” 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 sjellja e magjistratit, si më poshtë: b) parashtrimi i shtrembëruar i fakteve 

dhe rrethanave në mënyrë të dukshme në aktet e nxjerra; c) nxjerrja e akteve të paarsyetuara 

ose që përmbajnë, në pjesën arsyetuese, vetëm përfundime mbi ligjin e zbatueshëm pa 

parashtruar rrethanat e faktit, në të gjitha ato raste kur ligji kërkon nxjerrjen e aktit në formën 

e arsyetuar;.. .” 

 

40. Neni 115 i ligjit 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 

                                                           
10Plotësuar 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”, botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, datë 6 Gusht 2019. 
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konsideron të rëndësishme. 2. Këshilli, kur vendos masën disiplinore: a) duhet të arsyetojë 

parimin e proporcionalitetit; b) duhet të marrë parasysh çdo rrethanë lehtësuese ose 

rënduese.3. Rrethanat lehtësuese, sipas pikës 2, të këtij neni, janë: a) kur magjistrati e kryen 

shkeljen për herë të parë; b) kur magjistrati ka vepruar nën ndikimin e një pale të tretë, për 

shkak të besimit ose frikës; c) duke marrë parasysh në tërësi rrethanat e çështjes, shkelja e 

magjistratit ka pasur ndikim të vogël; ç) kur magjistrati bashkëpunon në hetimin dhe 

procedimin disiplinor, duke përfshirë dhe rastet kur pranon shkeljen e kryer ose jep 

informacione që ndihmojnë në hetimin dhe procedimin disiplinor; d) kur magjistrati ka 

zëvendësuar dëmin e shkaktuar nga shkelja ose ka ndihmuar në mënyrë aktive për të zhdukur 

ose pakësuar pasojat e saj; dh) koha që ka kaluar që nga kryerja e shkeljes; e) kur ekziston 

çdo rrethanë tjetër, për të cilën Këshilli çmon se lehtëson shkeljen e kryer. 4. Rrethanat 

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

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

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

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

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

cenueshme të të tjerëve; e) kur ekziston çdo rrethanë tjetër, për të cilën Këshilli çmon se 

rëndon shkeljen e kryer.” 

 

41. Neni 138 i ligjit përcakton momentin e fillimit të procedimit disiplinor. Në pikën 1 të kësaj 

dispozite, 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.”11 

 

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

a) rrëzon kërkesën për procedim disiplinor, për shkak se faktet e pretenduara nuk kanë 

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

shumë masa disiplinore. 3. Këshilli nuk është i detyruar t’i qëndrojë masës disiplinore të 

propozuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe jep vendim të arsyetuar me shkrim të paktën 

brenda dy javëve nga përfundimi i seancës.” 

 

 

VI. VLERËSIMI I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

43. Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke mbajtur në konsideratë natyrën dhe llojin e shkeljeve që i 

janë atribuar magjistratit nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, fillimisht, para se të kalojë në 

vlerësimin e bazueshmërisë në ligj të masës disiplinore të propozuar, çmon të evidentojë se, 

                                                           
11Neni 138, ndryshuar me ligjin Nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin 

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

30 Korrik 2020. 
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në kohën e dhënies së vendimit gjyqësor, për të cilin ka filluar procedimi disiplinor ndaj 

gjyqtarit, z.{…}, kanë qenë në fuqi dispozitat e Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të plotësuara me Ligjin nr.48/2019, konkretisht 

nenet 100 dhe vijues të tij, të cilët rregullojnë përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarit. 

 

44. Për të vlerësuar nëse veprimet apo sjelljet e magjistratit në kundërshtim me ligjin arrijnë 

në nivelin e një shkelje disiplinore, duhet të mbahen në konsideratë dhe të vlerësohen se cilat 

ishin parashikimet ligjore të cilat normonin të drejtën e pretenduar të kërkuesit A.G si dhe ato 

mbi cilat magjistrati ka bazuar vendimmarrjen e tij. Nga provat e administruara gjatë 

procedimit disiplinor, rezulton se i dënuari A.G. i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan me kërkesën e tij, të regjistruar me nr. 703 akti, me objekt “Ulje dënimi”, bazuar në 

nenin 63 të Ligjit 8328/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve” të ndryshuar. Mbi bazën e kësaj kërkese dhe në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor të çështjes, magjistrati, z.{…}, me vendimin nr.703, datë 08.01.2020, ka vendosur 

pranimin pjesërisht të kërkesës, duke ulur dënimin me burgim të përjetshëm të tij, në masën 

720 (shtatëqind e njëzet ditë) nga pjesa e pavuajtur e dënimit, për periudhën kohore nga viti 

2001 deri në vitin 2019, duke përjashtuar periudhat për të cilat është ulur dënimi me vendimet 

nr.87/2017 dhe nr.1316/2018 si dhe vitet në të cilat janë dhënë masa disiplinore. Vendimi nr. 

703 akti, datë 08.01.2020, ka marrë formë të prerë, pa u ankimuar, në datën 23.01.2020.  

 

45. Referuar dispozitivit të vendimit gjyqësor, gjyqtari ka disponuar për uljen me 180 ditë për 

vitet 2001-2002, dhe në masën 45 ditë, për çdo vit të vuajtjes së dënimit për periudhat: 

03.03.2003 - 2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 15.07.2014-2015, 2015-2016 dhe 18.12.2018-

18.12.2019. Gjithsej 11 vite të plota me 45 ditë secili, dhe për dy periudha të pjesshme: 

03.03.2003-2004 (9 muaj) dhe 15.07.2014-2015 (5 muaj).  

 

46. Nga dinamika e vuajtjes së dënimit, ndodhur në dosjen e të dënuarit, rezulton se kërkuesi 

A.G është arrestuar në datën 01.05.2001, fakt që pasqyrohet dhe në shkurtimin e vendimit të 

kësaj date të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si dhe në urdhrin e ekzekutimit të nxjerrë 

nga prokurori në datën 12.12.2003. I dënuari A.G rezulton se ka hyrë në IEVP “Mine Peza” 

Tiranë në datën 11.12.2003 dhe është pranuar në IEVP Peqin, në datën 26.02.2005. 

Konstatohet se i dënuari A.G. ka qenë i paraburgosur nga data 01.05.2001 deri në datë 

10.09.2003, kohë kur vendimi penal ka marrë formë të prerë dhe në statusin e të dënuarit nga 

data 10.09.2003 e në vijim.  

 

47. Magjistrati e ka bazuar vendimmarrjen e tij në nenin 63 të Ligjit nr. 8328/1998, “Për të 

drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim", i ndryshuar, sipas të cilit: “Të dënuarit që 

zbatojnë rregullat dhe kanë një pjesëmarrje shembullore në veprimtaritë trajtuese, duke dhënë 

prova për ri integrim në shoqëri, mund të përfitojnë një ose disa ulje, deri 90 ditë në çdo vit 

të vuajtjes së dënimit. Në burgjet e sigurisë së lartë ulja e dënimit bëhet deri 45 ditë në vit. 
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Për dhënien e këtij shpërblimi të veçantë, vlerësohet qëndrimi i të dënuarit nga ulja e 

mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit.” Sipas përmbajtjes së kësaj dispozite, për përfitimin 

maksimal prej 90 ditë apo 45 ditë ulje në çdo vit nga ana e kërkuesit, duhet të plotësoheshin 

në mënyrë kumulative kushtet si vijon: (i) kërkuesi të ketë cilësinë e të dënuarit; (ii) të zbatojë 

rregullat dhe disiplinën në vendin ku vuan dënimin referuar rregullores së burgut përkatës; 

(iii) të ketë pjesëmarrje shembullore në veprimtaritë trajnuese; dhe (iv) afati kohor i paraqitjes 

së kërkesës. Sipas përcaktimit të pikës 2, të nenit 63 të ligjit, në dhënien e këtij shpërblimi të 

veçantë, gjykata duhet të mbajë në konsideratë vlerësimin dhe qëndrimin e të dënuarit nga ulja 

e mëparshme, ose gjatë 12 muajve të fundit.  

 

48. Nga të dhënat e përftuara gjatë hetimit dhe procedimit disiplinor konstatohet se në dhënien 

e vendimit nr. 703 akti, datë 08.01.2020, magjistrati ka vendosur uljen e dënimit për periudhën 

kohore 2001-2002, kohë në të cilën kërkuesi A.G ka patur statusin e të paraburgosurit. 

Kërkuesi ka marrë statusin e të dënuarit nga data 10.09.2003 dhe në vijim. Në lidhje me këtë 

konstatim magjistrati ka pranuar se kërkuesi A.G. nuk duhet të kishte përfituar ulje për 

periudhën e qëndrimit në paraburgim. Nga ana e tij nuk ishte verifikuar çasti i marrjes formë 

të prerë të vendimit të dënimit, për shkaqe që lidheshin me intensitetin e gjykimeve dhe të 

ngarkesës në punë.  

 

49. Gjithashtu, konstatohet se me vendimin nr.703, datë 08.01.2020, magjistrati ka vendosur 

uljen e njëkohshme të dënimit të të dënuarit kërkues A.G, për një periudhë tërësore 2001 – 

2019, si dhe ka vlerësuar uljen e dënimit edhe për vitet që ka vuajtur dënimin, por për të cilat 

nuk ka patur kërkesë nga i dënuari në mënyrë periodike sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 

63 të ligjit. 

 

50. Në vendimin e tij nr.92, datë 17.03.2021 “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtares 

E.H”, në lidhje me uljen e njëkohshme të dënimit dhe pjesën e paraburgimit, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ka vlerësuar se: “50. ……në dhënien e këtij vendimi magjistratja ka shkelur rëndë 

kërkesat e ligjit nr. 8328/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim”, i 

ndryshuar dhe në kundërshtim me kërkesat e tij, ka aplikuar uljen e njëkohshme të dënimit për 

periudhën 14.10.2008-25.05.2017… Në këtë dispozitë ligjore parashikohet se i dënuari që ka 

sjellje shembullore mund ta kërkojë këtë të drejtë një ose disa herë në vit dhe duhet vlerësuar 

sjellja nga ulja e fundit nëse ajo është më pak se 90 ditë në vit, ose kur nuk ka patur ulje të 

mëparshme vlerësohet sjellja e të dënuarit gjatë 12 muajve të fundit.” Ndërsa, në paragrafin 

61 të vendimit, Këshilli ka arritur në përfundimin si vijon: “61. I dënuari H.B ka qenë i 

paraburgosur nga data 15.11.2007 deri me datë 14.10.2008 kohë kur vendimi penal i huaj ka 

marrë formë të prerë, dhe cilësinë e të dënuarit ai e ka marrë nga data 14.10.2008 dhe në 

vijim, ndërkohë që ulja e dënimit është bërë për një periudhë kur ai ka qenë i paraburgosur, 

ose nuk ka patur cilësinë e të dënuarit, por atë të pandehurit, çka do ta bënte këtë veprim të 

magjistratit një veprim në kundërshtim të hapur me kërkesat e ligjit  nr. 8328, datë 16.04.1998 
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“Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”,  i ndryshuar, 

duke sjellë për rrjedhojë përfitime të pa drejta për të dënuarin H.B.” 

51. Ndërkohë, Kolegji i Posaçëm të Apelimit, me vendimin nr.2, datë 31.05.2022, në lidhje 

me shkeljet e mësipërme, ka vlerësuar: “……..se në dhënien e vendimit nr. 87, datë 

25.05.2017, magjistratja ka shkelur legjislacionin në fuqi, shoqëruar me pasojën e përfitimit 

të padrejtë të uljes së dënimit nga ana e të dënuarit, dhe vlerëson si të bazuar qëndrimin e 

Këshillit se magjistratja, bazuar në parashikimin e nenit 140, pika 2, shkronja “a” e 

Kushtetutës, si dhe në interpretimin që i ka bërë këtij neni Gjykata Kushtetuese me vendimin 

nr. 75/ 2002, nisur nga rëndësia e ligjit të shkelur, pasojat e ardhura, apo që mund të vinin 

nga shkelja, me frekuencën e shkeljes, kohë vazhdimin e pasojave dhe të vështirësive për 

riparimin e tyre, si dhe me qëndrimin subjektiv që mban autori i shkeljes kundrejt saj dhe 

pasojës së ardhur [...], ka kryer shkelje të rëndë profesionale dhe ka diskredituar pozitën dhe 

figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës.” Ndërsa, në lidhje me uljen e dënimit gjatë 

periudhës së paraburgimit Kolegji ka mbajtur qëndimin se: “…Neni 63 i ligjit nr. 8328/1998 

flet për të dënuarit që mund të përfitojnë ulje dënimi, ndërkohë që ankuesi H. B., për periudhën 

nga data 04.09.2007 deri në datën 14.11.2007, për të cilën ka kërkuar ulje dënimi, nuk ka 

qenë i dënuar dhe statusin e të dënuarit e ka marrë me vendimin e formës së prerë të Gjykatës 

së Mbretërisë së Bashkuar të datës 14.10.2008. Gjithashtu, për periudhën për të cilën ka 

disponuar dhe ka konsideruar gjyqtarja si periudhë dënimi, rezulton se nuk ka asnjë dokument 

që, sipas kërkesave të nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998, të vërtetojë se i dënuari ka zbatuar 

rregullat, ka pasur pjesëmarrje në veprimtaritë trajnuese apo të ketë dhënë prova për 

riintegrim në shoqëri, mbi bazën e të cilave mund të përfitonte ulje dënimi… .” 

52. Përsa parashtruar më lart, Këshilli vlerëson se veprimet e magjistratit të cilat e kanë çuar 

atë drejt dhënies së vendimit nr.703, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, 

janë në kundërshtim të dukshëm dhe të hapur me përcaktimet e nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998 

“Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim", i ndryshuar, pra në shkelje të kushteve 

ligjore të përcaktuara nga kjo dispozitë.  

 

53. Konkretisht, Këshilli gjen të bazuar përfundimet e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë se në 

dhënien e vendimit nr. 703 akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan 

magjistrati z.{…} ka vendosur uljen e dënimit për periudhën kohore 2001-2002 në kohën që 

kërkuesi A.G ka patur statusin e të paraburgosurit, në kundërshtim me nenin 63 të ligjit nr. 

8328/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim", i ndryshuar, duke i ulur 

dënimin me 90 ditë për secilin vit (2001, 2002), kur sipas këtij ligji uljet e dënimit aplikohen 

vetëm ndaj shtetasve me statusin i dënuar dhe jo i paraburgosur, për të cilët aplikohet neni 57 

i Kodit Penal, ku një ditë paraburgim llogaritet baras me një ditë e gjysmë burgim. Gjithashtu, 

gjenden të bazuara dhe përfundimet e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë se: (i) neni 63 i ligjit 

nr.8328/1998 i ndryshuar, ka parashikuar të drejtën e të dënuarit për të kërkuar ulje dënimi 

vetëm për periudhën 12 mujore, e cila shërben si periudhë vlerësimi sjellje dhe nuk mund të 

kërkojë ulje dënimi për vitet që ai ka vuajtur dënimin dhe që nuk ka kërkuar në mënyrë 
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periodike uljen e dënimit; (ii) në dhënien e vendimit magjistrati ka aplikuar uljen e 

njëkohshme të dënimit për periudhën 2001-2019 në një kohë që dispozita parashikon se kjo e 

drejtë, për subjektet përfitues, ushtrohet në çdo vit të vuajtjes së dënimit dhe jo për çdo vit të 

vuajtjes së dënimit, duke u vlerësuar qëndrimi i të dënuarit nga ulja e mëparshme ose gjatë 12 

muajve të fundit.  

 

54. Këshilli vlerëson se magjistrati me dhënien e vendimit nr. 703, datë 08.01.2020, ka sjellë 

përfitim të padrejtë për të dënuarin A.G, në uljen e dënimit me 720 ditë në total, përfshirë dhe 

kohën me status i paraburgosur (2001 2002), përfitim që është realizuar me paraqitjen nga i 

dënuari të vetëm një kërkese me objekt ulje dënimi, në një kohë që referuar nenit 63 të ligjit, 

për këtë periudhë i dënuari nuk mund të përfitonte ulje dënimi. Pra, me dhënien e këtij vendimi 

magjistrati në kundërshtim me ligjin ka sjellë përftime të padrejta për palën në proces në mos 

përmbushje të detyrës gjatë ushtrimit të funksionit, duke dëmtuar besimin e publikut në 

sistemin gjyqësor. 

 

55. Në lidhje me pretendimin e magjistratit se ekziston një praktikë e konsoliduar në të gjithë 

gjykatat e vendit lidhur me përfitimin e uljes së dënimit për të dënuarit, Këshilli vlerëson se 

ekzistenca e kësaj praktike gjyqësore të krijuar, nuk passjell mosekzistencën e shkeljes 

disiplinore apo përjashtimin e magjistratit nga përgjegjësia disiplinore, por tregon shkallën e 

lartë të përhapjes së veprimeve të tilla në kundërshtim me ligjin. Ky konstatim passjell 

përgjegjësinë e organeve kompetente në marrjen e masave të duhura për kufizimin e këtyre 

praktikave, siç ka ndodhur me ndryshimet legjislative, të cilat çuan në miratimin e ligjit nr. 

81/2020, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, i cili 

në nenin 75 të tij ka bërë një riformulim të dispozitës pa cenuar thelbin e saj. 

 

55.1 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në një praktikë të ngjashme me rastin objekt 

procedimi12,  arsyeton se: “Kolegji vlerëson se periudha 02.12.2005 deri në datën 20.05.2005 

e pretenduar nga kërkuesi në objektin e kërkesës, i është njohur si periudhë paraburgimi me 

vendimin nr. 386, datë 30.03.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Për këtë periudhë, është i 

pabazuar pretendimi i kërkuesit që ai të përfitojë ulje dënimi referuar ligjit “Për të drejtat 

dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve", për aq kohë sa kjo është një e 

drejtë që i përket të dënuarit me burgim dhe nuk mundet që një periudhë të vlerësohet si kohë 

paraburgimi dhe njëkohësisht të pretendohet ulje dënimi sipas nenit 63 të ligjit nr. 8328, datë 

16.04.1998 "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve", që 

ka qenë ligji i zbatueshëm në kohën e paraqitjes së kërkesës. Kolegji e gjen të drejtë arsyetimin 

e gjykatave më të ulëta se kërkuesi K.N. ka përfituar ulje dënimi sipas përcaktimeve të nenit 

63 të ligjit nr.8328/1998 nga viti 2008 e në vazhdim dhe e ka humbur të drejtën për të kërkuar 

ulje dënimi për periudhën e dënimit sipas objektit të kërkesës.” 

 

                                                           
12 Shih vendimin nr.00-2021-440 datë 29.06.2021 i Kolegjit Penal të GJL. 
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56. Për sa i përket pretendimit të magjistratit se në rastin konkret jemi para një vendimi të 

formës së prerë dhe si rrjedhojë nuk ka një konstatim për ndonjë shkelje nga gjykata më e lartë 

apo që vjen në kundërshtim me praktikat unifikuese, Këshilli vlerëson të sjellë në vëmendje 

vendimin nr.29/2021 të Gjykatës Kushtetuese, i cili ka njohur diskrecionin e organit procedues 

disiplinor. Në këtë vendim Gjykata është shprehur se: “Vendimet gjyqësore të formës së prerë, 

për çështjen konkrete që zgjidhin, kanë fuqinë e ligjit. Kjo do të thotë se për sa kohë ato nuk 

janë prishur ose ndryshuar nga një gjykatë më e lartë, asnjë organ tjetër shtetëror nuk mund 

të mos përfillë përmbajtjen e tyre dhe të ngarkojë me përgjegjësi gjyqtarin e çështjes. 

Megjithatë, problemi ndryshon në rastet kur këto vendime janë shoqëruar me shkelje që 

diskreditojnë rëndë pozitën ose figurën e gjyqtarit dhe që cenojnë në përgjithësi prestigjin dhe 

autoritetin e pushtetit gjyqësor. Në raste të tilla, Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka kompetenca 

të plota të marrë çdo lloj mase disiplinore ndaj gjyqtarëve, pa e kondicionuar atë, me faktin 

nëse kjo kategori vendimesh kanë marrë formë të prerë dhe kanë fituar kështu autoritetin e 

gjësë së gjykuar.” 

 

57. Këshilli i Lartë Gjyqësor gjithmonë ka theksuar se pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave 

është një element thelbësor i shtetit të së drejtës. Në këtë aspekt, Gjykata Kushtetuese13 me 

vendimet e saj, ka deklaruar në vazhdimësi se parimi i pavarësisë, i sanksionuar në disa 

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

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

 

58. Në kuadër të kësaj analize, Këshilli ka vlerësuar se jo çdo veprim apo sjellje e magjistratit 

në kundërshtim me ligjin material apo procedural, përbën bazë të mjaftueshme faktike për 

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

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

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

Kushtetuese, por edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në disa vendime të tyre, të 

cilat lidhen me procedimin disiplinor të gjyqtarëve, kanë theksuar rëndësinë që ka pavarësia 

substanciale (pavarësia funksionale) e gjyqtarëve si dhe kanë përcaktuar kufijtë e shqyrtimit 

të çështjes nga ana e organeve disiplinore. 

 

                                                           
13Shih vendimin nr. 5, datë 16.02.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 
14 Neni 145, pika 1 e Kushtetutës – “1. Gjyqtarët janë të pavarur dhe u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe 

ligjeve…” 



19 
 

59. Nisur nga i gjithë kuadri kushtetues dhe ligjor, si dhe jurisprudenca e zhvilluar në këtë 

drejtim, Këshilli arrin në përfundimin se sistemi i garancive të pavarësisë së gjyqtarëve nuk 

duhet të krijojë një mbrojtje absolute që, gjyqtari të mund t’i shmanget përmbushjes së 

detyrave të tij ligjore; të mund të shqyrtojë çështjet në një mënyrë të papërshtatshme; të 

veprojë në mënyrë joetike me personat që marrin pjesë në çështje; të shkelë të drejtat e njeriut, 

dinjitetin, etj. Për rrjedhojë, sistemi i vetëqeverisjes së gjyqësorit duhet të sigurojë që gjyqtarët 

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

dhe me qëllimin që çdo veprim joligjor ose joetik të vlerësohet në mënyrë të përshtatshme. 

Për këtë arsye, pavarësia shoqërohet me mjete për të siguruar, që gjyqtarët dhe gjyqësori në 

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

demokratike15. 

 

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

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

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

varësi të rrethanave të veçanta të një çështjeje. Elementi i bindjes së brendshme të 

magjistratëve është i lidhur vetëm me interpretimin e ligjit në kontekstin e fakteve të një 

çështje të caktuar. Magjistrati  mban përgjegjësi disiplinore për sa kohë që nga rrethanat 

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

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

larta. 

 

61. Nga sa më lart, në rastin konkret provohet se veprimet e kryera nga magjistrati në dhënien 

e vendimit nr. 703, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, kanë sjellë 

përfitim të padrejtë për palën në proces dhe janë kryer në kundërshtim me ligjin. Në këto 

kushte Këshilli vlerëson se magjistrati ka kryer shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 

102, pika 1, shkronja “dh” e Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.  

 

62. Në lidhje me shkeljen e dytë disiplinore, të pretenduar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, 

sipas të cilës magjistrati ka parashtruar në mënyrë të dukshme fakte dhe rrethana të 

shtrembëruara dhe se arsyetimi i bërë nga ana e magjistratit nuk është bërë në përputhje me 

provat e administruara në gjykim dhe në përputhje me faktet dhe rrethanat që janë provuar 

gjatë procesit gjyqësor, Këshilli konstaton se neni 102, pika 2, shkronja “b” e Ligjit për 

Statusin parashikon si shkelje disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit edhe veprimet apo 

sjelljet e magjistratit, që konsistojnë në parashtrimin e shtrembëruar të fakteve dhe rrethanave 

në mënyrë të dukshme në aktet e nxjerra. Referuar këtij pretendimi, të vlerësuar në raport me 

parashikimet ligjore, aktet e ndodhura në dosjen e procedimit si dhe qëndrimin e magjistratit, 

Këshilli arrin në përfundimin se nuk rezulton që nga ana e magjistratit z.Tafa të jenë 

                                                           
15Shih vendimin nr. 872, date 18.04.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në shqyrtimin e rekursit 

të paraqitur nga magjistrati L.H. 
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shtrembëruar me dashje apo nga pakujdesia, fakte apo rrethana të cilat ndodhen në dosjen 

penale.  

 

63. Gjithashtu, pretendimet në lidhje me mungesën e akteve të plota që lidhen me qëndrimin 

dhe sjelljen e të dënuarit gjatë gjithë periudhës së uljes së dënimit si dhe mospasqyrimi në 

vendim në mënyrë të plotë të çdo prove të administruar në gjykim, kanë të bëjnë me standardin 

e të provuarit dhe bindjen e brendshme të gjyqtarit, në mënyrën se si ai vlerëson dhe 

administron procesin gjyqësor dhe provat që janë depozituar nga palët. Pra, këto veprime apo 

sjellje të gjyqtarit mund të jenë objekt kontrolli nga gjykata më e lartë, por jo nga organet 

disiplinore. 

 

64. Së fundi, shkelja disiplinore e pretenduar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në nxjerrjen 

e akteve të paarsyetuara, është parashikuar si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronja 

“c” sipas të cilit janë shkelje disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat edhe 

veprimet apo sjelljet e magjistratit, që konsistojnë në nxjerrjen e akteve të paarsyetuara ose 

që përmbajnë, në pjesën arsyetuese, vetëm përfundime mbi ligjin e zbatueshëm pa parashtruar 

rrethanat e faktit, në të gjitha ato raste kur ligji kërkon nxjerrjen e aktit në formën e 

arsyetuar;.. .”. 

65. Këshilli çmon se bazuar në nenin 142 të Kushtetutës dhe nenin 383 të Kodit të Procedurës 

Penale, vendimet e gjykatave, si edhe vendimi objekt procedimi, duhet të jenë të arsyetuara 

në përputhje me standardet e arsyetimit të vendimit gjyqësor, të vendosura nga Gjykata 

Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në jurisprudencën e saj të krijuar në vite. Arsyetimi 

i vendimeve gjyqësore nuk është fakultativ, por është një detyrim kushtetues, i cili përbën 

garanci për zhvillimin nga ana e gjykatës të një procesi të rregullt ligjor. Nga ana tjetër edhe 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut i jep rëndësi të veçantë arsyetimit të vendimit 

gjyqësor, duke evidentuar qartë  që palët në proces janë dëgjuar nga gjykata. Gjithashtu, duhet 

theksuar se një vendim i arsyetuar në përputhje me ligjin i jep mundësi gjykatës më të lartë, e 

cila bën kontrollin e vendimit që të vlerësojë saktë qëndrimin e mbajtur nga gjykata më e ulët.  

66. Në rastin konkret, vlerësohet se magjistrati ka bërë parashtrimin e rrethanave të faktit, 

ligjit dhe të analizës së tyre, sipas mënyrës që ai përdor në pjesën më të madhe të vendimeve 

gjyqësore të dhëna prej tij me të njëjtin objekt. Në pjesën arsyetuese të vendimit, magjistrati 

ka paraqitur në mënyrë të përmbledhur:(i)kërkimin e të dënuarit A.G; (ii) rrethanat e faktit në 

lidhje me kronologjinë e vendimeve gjyqësore të dhëna në vite deri në ekzekutimin e tyre; 

(iii) llojin e institucioni ku është vuajtur dënimi; (iv) informacionin e paraqitur nga I.E.V.P, 

Peqin, në lidhje me masën e dënimit të vuajtur, uljet e mëparshme të dënimit, masat disiplinore 

të vendosura ndaj të dënuarit. Në vijim të arsyetimit, gjejnë pasqyrim dhe dispozitat ligjore në 

lidhje me kompetencën e gjykatës dhe të drejtën e të dënuarve për të përfituar ulje dënimi, 

neni 63 i ligjit 8328/1998. Në faqet 3, 4 dhe 5 magjistrati ka arsyetuar në mënyrë të 

përgjithshme sjelljen dhe vlerësimin pozitiv të të dënuarit, duke paraqitur dhe përfundimet 

përkatëse për periudhat në total, pa kryer një analizë të detajuar të secilës periudhë. 
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67. Sa më lart, Këshilli arrin në përfundimin se në dhënien e vendimit nr. 703, datë 08.01.2020 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, magjistrati nuk ka cenuar standardin minimal të 

vendosur për arsyetimin e një vendimi gjyqësor. Në vendim krahas ligjit të zbatueshëm gjejnë 

pasqyrim dhe rrethanat e faktit, të cilat ai, sipas bindjes së brendshme, i ka konsideruar të 

rëndësishme në marrjen e vendimit dhe të cilat janë në rrjedhojë logjike të disponimit 

përfundimtar të vendimit, i cili është vlerësuar si i dhënë në kundërshtim me ligjin. 

Mospasqyrimi i plotë dhe të detajuar të çdo rrethane fakti, por pasqyrimi i tyre në mënyrë të 

përgjithshme, nuk e bëjnë vendimin të konsiderohet i paarsyetuar. 

 

68. Në lidhje me kriteret në përcaktimin të rëndësisë së shkeljes disiplinore dhe më pas të 

individualizimit të llojit të masës disiplinore, duhet evidentuar fakti se Ligji për Statusin, në 

asnjë dispozitë të veçantë të tij nuk bën klasifikimin e shkeljeve disiplinore, në shumë të rënda, 

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

përshkrimin e masave disiplinore dhe në të njëjtën kohë trajtojnë konceptet e 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 passjellin shkarkimin 

e gjyqtarit nga detyra.  

 

69. 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 përcaktimin e 

rëndësisë së shkeljes disiplinore, i cili do të vlerësohet si i rëndësishëm për çështjen.  

 

69.1 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.  

 

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

nga ana e magjistratit është kryer shkelja disiplinore në lidhje me veprime që kanë sjellë 

përfitim të padrejtë për palën në proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin. Shkelja është kryer 

me veprime të ndërgjegjshme të magjistratit dhe është materializuar në dhënien e vendimit 

nr.703, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në kundërshtim në qëllimin 
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e institutit të uljes së dënimit dhe me kushtet e përcaktuara në nenin 63 të Ligjit nr. 8328/1998, 

të cilat janë të detyrueshme për zbatim.  

 

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

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

magjistratit, përcaktimi i shkallës së fajit, është element që determinon rëndësinë e shkeljes 

disiplinore. Në këtë aspekt, analiza e këtij kriteri si dhe e motiveve që kanë shtyrë magjistratin 

në kryerjen e shkeljes disiplinore, analizohen rast pas rasti, nga të dhënat e nxjerra nga faktet 

dhe rrethanat që kanë rezultuar nga provat e administruara gjatë procedurës. Sikundër u trajtua 

më lart, evidentohet se nga ana e magjistratit, janë ndërmarrë veprime aktive, të cilat janë të 

kryera me dashje direkte nga ana e tij. Magjistrati, ka parashikuar dhe dëshiruar kryerjen e 

veprimeve dhe sjelljeve në kundërshtim me parashikimet ligjore, fakt i cili konstatohet nga 

mënyra e arsyetimit të vendimit.  

 

71.1 Këshilli gjen të pabazuar pretendimin e magjistratit se ulja e dënimit gjatë periudhës së 

paraburgimit ka ardhur si rezultat i intensitetit të gjykimeve dhe ngarkesës në punë, pasi, duke 

u nisur nga eksperienca e gjatë në funksion dhe natyra e çështjes objekt procedimi, ekzistenca 

vetëm e këtyre  shkaqeve nuk krijon një bazë të mjaftueshme logjike që të justifikojë kryerjen 

e shkeljes nga ana e tij, pasi intensiteti i gjykimeve apo ngarkesës në punë janë faktorë që 

ndikojnë në aspekte të tjera të punës së gjyqtarit që kanë lidhje kryesisht me vonesat, por jo 

me vendimmarrjen e tij. Gjatë gjykimit të çështjeve me objekt ulje të dënimeve, magjistratët 

duhet të tregojnë një shkallë të lartë kujdesi dhe vigjilence, sidomos kur kërkues janë të dënuar 

të cilët kanë kryer vepra penale të rënda dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore, çështje të cilat 

shoqërohen nga një ndjeshmëri e lartë publike dhe mediatike, duke ndikuar në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në perceptimin e besimit të publikut në dhënien e drejtësisë nga sistemi gjyqësor 

në tërësi. 

 

72. Në analizë të kriterit “pasojë e shkeljes”, në rastin e shqyrtimit të kërkesës së të dënuarit 

A.G., ka ardhur si pasojë ulja e njëkohshme e dënimit në favor të tij për periudhën kohore 

2001-2019, në kundërshtim me ligjin, në masën 720 ditë, duke i sjellë atij një përfitim të 

padrejtë. Kjo praktikë përbën një cenim shumë të rëndë të besimit të publikut në dhënien e 

drejtësisë.  

 

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

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

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për një periudhë prej 27 vitesh. Nga të dhënat e 

administruara nga regjistri disiplinor, ndaj gjyqtarit nuk rezulton ekzistenca e ndonjë mase 

disiplinore në fuqi dhe të dhëna kriminale ndaj tij.  

 

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

me faktet e provuara rezulton se magjistrati me veprimet e tij në dhënien e vendimit gjyqësor, 
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objekt të procedimit disiplinor, ka kontribuar në vendosjen e praktikave në kundërshtim me 

ligjin, duke ndikuar në përhapjen e mëtejshme të tyre si dhe ka krijuar një perceptim të gabuar 

edhe për shumë të dënuar të tjerë, që të pretendojnë në kundërshtim me parashikimet e 

legjislacionit penal në fuqi ulje të njëkohshme dënimi. 

 

75. Në analizë të kriterit “sjellja e magjistratit pas kryerjes së shkeljes dhe pas fillimit të 

hetimit” apo “sjellja e magjistratit gjatë procedimit hetimit/procedimit disiplinor dhe 

qëndrimin që mban ndaj tij”, rezulton se sjellja e magjistratit gjatë hetimit dhe procedimit 

disiplinor ka qenë bashkëpunuese në drejtim të respektimit të afateve të komunikimit shkresor 

dhe të dhënies së sqarimeve të nevojshme për procesin. Pranimi pjesërisht i kryerjes së 

shkeljes nga magjistrati në parashtrimet e paraqitura gjatë procedimit disiplinor, e justifikuar 

nga ngarkesa në punë, konsiderohet si e pabazuar nga ana e Këshillit16. 

 

76.Nisur nga argumentet si më lart parashtruar, në analizë të kritereve që përcaktojnë 

rëndësinë e shkeljes disiplinore, Këshilli gjen të bazuar përfundimin e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë që veprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit z.{…}, të cilat përbëjnë shkeljen 

disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja “dh” e Ligjit për Statusin, të 

vlerësohen si “Shkelje shumë e rëndë disiplinore”, të tilla që kanë cenuar besimin e publikut 

tek dhënia e drejtësisë. 

 

77. 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.  

 

78. 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 të kuptojnë që një sjellje e papërshtatshme nuk duhet kryer, pasi është e 

ndëshkueshme me masë disiplinore.  

 

79. Në mbështetje të neneve 110 dhe 111 të ligjit, për shkelje shumë të rënda disiplinore 

mund të jepet masa disiplinore e “Pezullimit nga detyra” ose “Shkarkimit”. Në nenin 110 të 

                                                           
16 Shih paragrafin 72 të vendimit 
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ligjit, titulluar “Pezullimi si masë disiplinore”, parashikohet se: “Masa e pezullimit nga detyra 

e magjistratit, me të drejtën për të marrë pagën minimale për një periudhë nga tre muaj deri në 

dy vjet, jepet vetëm në këto raste: a) kur shkelja është e shumë e rëndë; b) kur Këshilli çmon se, 

pavarësisht se natyra dhe rrethanat e kryerjes së shkeljes nuk e bëjnë magjistratin të 

papërshtatshëm ose të padenjë për të ushtruar funksionin, rëndësia e shkeljes dhe dëmi që i 

shkaktohet imazhit të magjistratit kërkojnë që magjistrati të pezullohet për një kohë të caktuar.” 

 

80. Në rastin konkret, referuar të gjitha fakteve të konstatuara, analizës ligjore të tyre dhe 

kritereve të cilët përcaktojnë rëndësinë e shkeljes, të analizuara në këtë vendim, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor arrin në përfundimin se natyra dhe rrethanat e shkeljes që i atribuohen 

përfundimisht magjistratit, z. {…}, si më lart argumentuar, nuk e bëjnë atë, të papërshtatshëm 

për të ushtruar funksionin e tij. Nisur nga ky përfundim vlerësohet se ndaj magjistratit, z.{…}, 

të vendoset masa disiplinore e “Pezullimit nga detyra”, parashikuar nga neni 105, pika 1, 

shkronja “d”, dhe neni 110 i Ligjit për Statusin, pasi rëndësia e shkeljes dhe dëmi që i 

shkaktohet imazhit të magjistratit kërkojnë që z.Tafa të pezullohet për një kohë të caktuar. 

Vlerësohen, në kontekst të këtij përfundimi, veçanërisht elementë të tillë si: praktikat 

gjyqësore të vendosura nga gjykata e apelit e juridiksionit ku përfshihet gjykata ku gjyqtari ka 

ushtruar funksionin në kohën e dhënies së vendimit, sjellja jo vazhduese e magjistratit në 

zbatim të këtyre praktikave në kundërshtim me ligjin, e konkretizuar vetëm në dhënien e 

vendimit gjyqësor objekt procedimi, si dhe pasojën faktike që ka sjellë vendimi në raport me 

masën e dënimit të të dënuarit si dhe ndikimin e këtij vendimi në llojin e përfitimeve që mund 

të rrjedhin për këtë të dënuar në të ardhmen. 

 

81. Masa disiplinore e pezullimit nga detyra, jepet me të drejtën për të marrë pagën minimale 

për një periudhë nga tre muaj deri në dy vjet. Si në caktimin e kësaj mase disiplinore ashtu 

dhe në përcaktimin e periudhës së pezullimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor mban në konsideratë, 

në përputhje me parimin e proporcionalitetit, rrethanat e veçanta të rastit, të cilat e çojnë atë 

drejt aplikimit të periudhës më të ulët të pezullimit nga detyra, të përcaktuar në nenin 110 të 

ligjit, që është periudha 3 (tre) muaj.  

 

82. Së fundi, në lidhje me të drejtën e ankimit, Këshilli verën se neni 147 i Ligjit për Statusin 

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

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

disiplinore në gjykatën kompetente. Një dispozitë e veçantë për ankimet është vendosur dhe 

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

konkretisht në nenin 100 të tij, në të cilin parashikohet se: “Ndaj aktit administrativ individual 

të Këshillit mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, përveçse kur parashikohet ndryshe në ligj. Aktet administrative 

individuale që vendosin masa disiplinore mbi gjyqtarët ankimohen në Gjykatën Kushtetuese.... 

.” 
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83. Në vijim të procesit të ankimit, neni 179, pika 7 e Kushtetutës parashikon shprehimisht se 

“....7. Gjatë mandatit të tyre nëntëvjeçar gjyqtarët e Kolegjit të Apelimit, sipas nenit 179/b, 

kanë juridiksion disiplinor ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, anëtarëve të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Kolegji i Apelimit shqyrton ankimet ndaj vendimeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore, përkatësisht ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe 

inspektorëve të tjerë… .” 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

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

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

“dh”, nenin 105, pika 1, shkronja “d”, nenin 110 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; 

 

V E N D O S I: 

 

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

 

2. Vendosjen ndaj magjistratit, z.{…}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, të masës disiplinore të pezullimit nga detyra, me të drejtën për të marrë pagën 

minimale për një periudhë 3 (tre) mujore. 

 

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. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

         


