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Ky raport u përgatit nga Qendra “Res Publica”, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë, në kuadër të projektit me temë: “Promovimi i luftës ndaj pandëshkueshmërisë, 
rritja e transparencës, evidentimi dhe denoncimi i praktikave abuzive dhe përmirësimi i praktikave”. 
Raporti bazohet në një studim, i cili nisi në Prill 2014 dhe përfundoi në Nëntor 2014. 
Vlerësimi përfshin një analizë së të dhënave të mbledhura kryesisht nga vendimmarrja e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si dhe të dhënave të publikuara në raportet e institucioneve të 
tjerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) është organi që monitoron veprimtarinë e gjyqtarëve, 
vlerëson punën e tyre, promovon dhe merr masa disiplinore deri në shkarkimin e tyre nga 
detyra. KLD është pjesë e një trekëndëshi autoritetesh, së bashku me Ministrinë e Drejtësisë 
(MD) dhe Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë (IKLD). Një nga kompetencat e 
rëndësishme të KLD-së, si autoriteti kryesor në zinxhirin e ndëshkimit të tyre është konstatimi 
i shkeljeve të gjyqtarëve. 

Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i efektivitetit dhe integritetit të sistemit ndëshkues dhe 
dhënia e rekomandimeve përkatëse, me qëllim luftimin e kulturës së pandëshkueshmërisë për 
zyrtarët përgjegjës. Ky studim pritet të shoqërohet me të tjerë në të ardhmen, për të matur 
përmirësimin e ligjit dhe zbatimin e tij.

Grupi i punës për këtë studim përbëhet nga: 
• Z. Dorian Matlija – avokat
• Z. Theodoros Alexandridis – avokat, ekspert i legjislacionit ndërkombëtar
• Znj. Arbesa Kurti – avokate
• Znj. Irene Dule – avokate, kandidate për doktoraturë
• Znj. Brunilda Qershori – avokate
• Znj. Elida Elezi – avokate

1. HYRJE
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Shqipëria është një vend me sistem ligjor që vuan nga mungesa e traditës dhe me praktikë 
pjesërisht të pakonsoliduar. Pas ndryshimeve demokratike të fillimit të viteve 90, sistemi u 
transformua rrënjësisht, duke nisur që nga dizpozitat kryesore kushtetuese1 dhe duke vazhduar 
me miratimin e të gjithë ligjeve bazë, tërësisht të reformuar, si Kodi Civil, Kodi Penal, Kodi i 
Procedurës Civile e Kodi i Procedurës Penale, Kodi i Procedurave Administrative, etj.

Më 1998, me anë të referendumit u miratua Kushtetuta që vendosi themele më të qendrueshme 
të shtetit dhe të sistemit të drejtësisë. Kushtetuta krijoi premisat që pushtetet të funksinonin 
në mënyrë të pavarur dhe të balancuar. Megjithatë, në praktikë pushteti gjyqësor ka marrë 
në mënyrë konstante një dozë shumë të lartë kritikash nga autoritete vendase, mediat dhe 
organizmat ndërkombëtarë.

Korrupsioni në sistemin e drejtësisë në Shqipëri referohet shpesh si shumë i përhapur dhe 
kjo konsiderohet si një nga problemet integrale me të cilët po përballet sot vendi, sipas 
vlerësimit të shumë burimeve, përfshirë këtu raportin e Freedom House, Freedom in the World 
20132, Raportin e të Drejtave të Njeriut 2013 të Departamentit të Shtetit3, etj. 

Gjithashtu ligji për ndihmën juridike është amenduar dy herë së fundi, me qëllim rritjen e 
mundësisë për akses në gjykatë për kategoritë në nevojë. Megjithatë, ligji dhe zbatimi i tij 
mbetet ende me shumë kufizime, siç theksohet në Progres Raportin e Komisionit Evropian 
për Shqipërinë 20134. Problemet e aksesit në gjykatë, të kombinuar me korrupsionin, u japin 
qytetarëve ndjesi negative për pushtetin gjyqësor. Ky perceptim është mbështetur edhe nga 

1 Ligji nr. 7491 dt. 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”
2 Raporti gjendet në https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/albania
3 Raporti gjendet në http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.  
 htm?year=2013&dlid=220247
4 Progres raporti gjendet në
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf

2. SFONDI
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4 Barometri Global i Korrupsionit 20135, i cili raporton që më shumë se tre të katërtat e 
qytetarëve të intervistuar e perceptojnë gjyqësorin si të korruptuar, duke e vendosur atë si 
institucioni më i korruptuar ndërmjet 12 institucioneve të përfshira në pyetësor.

Gjatë vitit 2014 u shënua një përshkallëzim i konfliktit publik midis Qeverisë dhe Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë dhe Presidentit. Kjo kulmoi me publikimin e raportit të Komisionit të 
përhershëm të Ligjeve, në Kuvendin e Shqipërisë, për shkeljet e konstatuara në veprimtarinë 
e KLD, i cili u shoqërua me shkarkimin e zëvendëskryetarit dhe një anëtari të KLD, të dy këta 
të emëruar nga Kuvendi. Këto veprime u bënë njëkohësisht me ndryshimin e ligjit bazë, i cili 
u shoqërua me përmirësime, por edhe me kritika nga palët e përfshira në debat. 

Aktualisht mund të thuhet se ka një apati në luftën ndaj pandëshkueshmërisë së gjyqtarëve, 
nisur nga treguesit e mospërputhjes së nivelit të ulët të ndëshkimeve me nivelin e lartë të 
denoncimeve publike. Në këtë kuadër, lufta ndaj fenomenit të pandëshkueshmërisë së 
gjyqtarëve mbetet një prej sfidave më kryesore, me të cilën përballet sot Shqipëria.

5 Raporti gjendet në http://www.transparency.org/gcb2013
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3.1. Hyrje

Qëllimi i këtij kapitulli është të nxjerrë në pah standardet ndërkombëtare kryesore, bazuar 
kryesisht në standardet e Këshillit të Evropës dhe në parimet themelore që duhet të 
karakterizojnë krijimin dhe funksionimin e Këshillave për Gjyqësorin6. Pas prezantimit 
të këtyre parimeve, shqetësimet e ngritura nga organizma ndërkombëtarë, në lidhje me 
Shqipërinë dhe Këshillin e Lartë e Drejtësisë, do të shqyrtohen në dy drejtime të rëndësishme:

•	 Përbërja	e	Këshillit	të	Lartë	të	Drejtësisë;
•	 Ushtrimi	i	juridiksionit	disiplinor	ndaj	gjyqtarëve.	

Ky kapitull do të mbyllet duke iu referuar karakteristikave të marrëdhënieve shpesh të 
tensionuara midis ekzekutivit dhe gjyqësorit në Shqipëri, karakteristika që dëmtojnë punën e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe në fund të fundit dëmtojnë besimin e publikut në aftësinë 
e gjyqësorit, si dhe mos gatishmërinë e tij për të luftuar fenomenin e pandëshkueshmërisë.

6 Në literaturën akademike dhe instrumentet ligjorë dytësorë, ky term përdoret për t’iu referuar  
 të gjithë organizmave të pavarur, në përbërje të të cilëve janë ekskluzivisht gjyqtarët ose ata  
 dominojnë dhe që janë krijuar me qëllim mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit. Këto organe kanë  
 kompetencë dhe luajnë një rol thelbësor në përzgjedhjen, zhvillimin dhe disiplinimin e   
 gjyqtarëve. Për më shumë të dhëna mbi modelet e ndryshme të këshillave gjyqësorë në vende të  
 ndryshme të Këshillit të Europës shih Voermans, Wim dhe Albers, Pim, Councils for the   
 Judiciary in EU Countries, Komisioni Europian për Efiçencën në Drejtësi (CEPEJ), Mars 2003, i  
 aksesueshëm në anglisht në http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/CouncilOfJusti 
 ceEurope_en.pdf. Një përmbledhje me prezantime të modeleve dhe ndryshmeve mund ta gjeni  
 në raportin e përgatitur nga Valdes-Boulouque Martine, Situata në shtete anëtare të Këshillit të  
 Evropës, Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve (CCJE), 2007, i aksesueshëm në anglisht në 
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ÇJE(2007)3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DGH 
 L-Judges-ÇJE&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3  
 Termi i përdorur në këtë dokument referuar Këshillit për Gjyqësorin (Komisionit të    
 Shërbimit Gjyqësor) nuk është adoptuar ende.

3. PERCEPTIMI I 
PANDËSHKUESHMËRISË	

NË	PUSHTETIN	
GJYQËSOR SIPAS 

NDËRKOMBËTARËVE
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4 3.2. Këshillat Gjyqësorë: Mundësia që gjyqësori të vetë-qeveriset 

Baza e të gjithë standardeve në themelimin dhe ngritjen e këshillit gjyqësor është ai i pavarësisë 
faktike dhe ligjore, si dhe njohja e juridiksionit pothuajse ekskluziv në marrjen e vendimeve 
në dy fushat e përmendura më sipër.

Në vitin 1994 Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, me anë të Rekomandimit Nr.(94) 
12, i bëri thirrje shteteve anëtare për të garantuar që të gjithë vendimet që kanë të bëjnë me 
karrierën e gjyqtarëve, duke përfshirë emërimin e tyre, të bëhen nga një autoritet i pavarur nga 
pushteti ekzekutiv dhe legjislativ, anëtarët e të cilit duhet të vijnë nga vetë gjyqësori. Vendime të 
tilla duhet të bazohen në kritere objektive dhe duhet të synojnë vlerësimin e integritetit, aftësisë 
dhe	 efikasitetit	 të	 gjyqtarit	 në	 procedurën	 përkatëse.	 Juridiksioni	 për	 procedimin	 disiplinor	
të gjyqtarëve duhet të ushtrohet nga një gjykatë ose një organ kompetent. Megjithatë është 
interesant fakti, që rekomandimi nuk orienton që një organ i tillë duhet të jetë patjetër i pavarur: 
për shembull emërimi i gjyqtarëve sipas këtij rekomandimi mund të bëhet edhe nga Qeveria.7 

Gjithsesi nga koha e këtij rekomandimi është sugjeruar një autonomi dhe pavarësi më e 
madhe e gjyqësorit, në çështjet e brendshme të tij. Në këtë kontekst, u hartua Karta Evropiane 
për Statutin për Gjyqtarët të Këshillit të Evropës, korrik 1998, i cili është instrumenti i parë që 
ka përcaktuar në mënyrë të qartë, se fuqia për të siguruar funksionimin e duhur të gjyqësorit 
duhet të jetë në duart e anëtarëve të tij. Bazuar në një prej parimeve më të rëndësishme të 
Statutit, që më pas është përfshirë në instrumente të ndryshëm, parashikohet se: 

“Në lidhje me vendimet që ndikojnë në përzgjedhjen, rekrutimin, emërimin, përparimin në karrierë ose 
pushimin e ushtrimit të funksionit të gjyqtarit, Statuti parashikon ndërhyrjen e një autoriteti të pavarur nga 
pushteti ekzekutiv dhe legjislativ, ku të paktën gjysma e anëtarëve të këtij organi të jenë gjyqtarë, të cilët 
zgjidhen nga kolegët e tyre duke iu përmbajtur metodave që garantojnë pjesëmarrjen më të gjerë të gjyqësorit”8 

Ndërsa Memorandumi Shpjegues i Statutit thekson, pothuajse në mënyrë të qartë, se zgjidhja 
optimale do të ishte një organ i pavarur me kompetenca të plota vendimmarrëse në fushat 
e mësipërme. Ai pranon se jo të gjitha vendet mund të jenë të gatshëm për të ngritur një 
organ të tillë. Në përpjekjen për të arritur një kompromis, Memorandumi parashikon një 
model alternativ: organi që ka kompetenca këshilluese, apo që formulon propozime, do të 
konsiderohet në përputhje me Statutin, vetëm nëse autoriteti të cilit i adresohet rekomandimi/
propozimi, të  jetë i detyruar të bëj publike arsyet e tij në rast mos miratimi. në këtë mënyrë 
do të qe e mundur bërja e një doze transparence dhe llogaridhënieje publike.9 

Në aspektin e vlerësimit të gjyqtarëve, Statuti thekson nevojën për një vlerësim objektiv të 
kritereve cilësore të promovimit, të tilla si cilësitë dhe meritat e shfaqura nga gjyqtarët në 
kryerjen e detyrave. Lidhur me përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve, statuti parashikon që 
një dënim disiplinor mund të ekzekutohet vetëm pas vendimit/rekomandimit ose propozimit 
të një autoriteti ku të paktën gjysma e anëtarëve të tij të jenë gjyqtarë10.

7 Komiteti i Ministrave, Rekomandimi Nr. R(94) 12 Pavarësia, efiçenca dhe roli i gjyqtarëve, 
 miratuar në 13 tetor 1994 në takimin e 518 të Ministrave, i aksesueshëm në anglisht në https:// 
 wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=524871&, Parimi I, paragrafi 2, gërma c, dhe Parimi VI, paragrafi 3.
8 Statuti, së bashku me Memorandumin Shpjegues, janë të aksesueshëm në anglisht në https:// 
 www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of- 
 Judges_EN.pdf
9 Po aty, fq.11
10 Po aty. Kapitulli 2.1 dhe 5.1 i Statutit.
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Një tjetër hap i rëndësishëm u hodh në vitin 2007, me miratimin e një organi këshillues të 
Këshillit të Evropës për pavarësinë, paanshmërinë dhe kompetencat e gjyqësorit nga Këshilli 
Konsultativ i Gjyqtarëve Evropiane (KKGJE) në Opinionin nr. 10 (2007) mbi Këshillin 
Gjyqësor në shërbim të shoqërisë. Duke u mbështetur në Statutin Evropian, Opinioni në 
mënyrë të konsiderueshme zgjeron dhe përcakton me hollësi atributet e dëshiruara të një 
këshilli për gjyqësorin11. Edhe një herë, theksi vihet mbi vetëqeverisjen e gjyqësorit. Opinioni 
thekson se “një shumicë e konsiderueshme” nga anëtarët e këshillit duhet të jenë gjyqtarë të 
zgjedhur nga kolegët e tyre, përmes metodave të garantuara për përfaqësimin e gjyqësorit, 
ndërsa anëtarët jo gjyqtarë të zgjedhur nga Parlamenti nuk duhet të jenë deputetë dhe duhet 
të zgjidhen me shumicë të cilësuar (në mënyrë që të sigurohet që partitë politike të marrin 
pjesë në miratimin e emërimit të tyre)12. Lidhur me emërimin e gjyqtarëve, Opinioni bën të 
qartë mosbesimin ndaj sistemeve ku emërimet bëhen nga autoritetet politike dhe përsërit se 
emërimet duhet të bëhen nga gjyqësori13. Në aspektin e vlerësimit të gjyqtarëve, Opinioni 
sugjeron një kombinim të kritereve objektive dhe subjektive. Kështu një gjyqtar duhet të 
vlerësohet jo vetëm në bazë të aftësive të përgjithshme profesionale, por edhe në bazë të 
cilësive personale dhe aftësive të komunikimit14. Megjithatë, ndërsa Opinioni rekomandon 
që këshilli për gjyqësorin të ketë një rol aktiv në përcaktimin e kritereve dhe standardeve për 
vlerësimin e gjyqtarëve, ai nuk kërkon që vlerësimi individual të kryhet nga këshilli15. 

Në mënyrë të ngjashme kjo parashikohet edhe nga Rrjeti Evropian i Këshillave për 
Zgjidhjet Gjyqësore, siç parashikohet në Rezolutën e miratuar në maj të vitit 2008 (e njohur 
si Rezoluta e Budapestit). Duhet të theksohet se në kundërshtim me Opinionin nr. 10, 
Rezoluta e Budapestit përcakton një prag më të ulët të numrit të  gjyqtarëve në Këshillin 
Gjyqësor: sipas rezolutës, “jo më pak se 50%” e anëtarëve të Këshilli duhet të vijnë nga gjyqësori”, 
ndërsa në bazë të Opinionit nr. 10 gjyqtarët duhet të përbëjnë “një shumicë të konsiderueshme” 
të anëtarëve të Këshillit.16     

Dy hapa të rëndësishëm në forcimin e mëtejshëm të këshillave për gjyqësorin u hodhën në 
vitin	2010.	Megjithëse	ata	nuk	do	të	kontribuojnë	në	mënyrë	thelbësore	në	konfigurimin	dhe	
detyrat e këshillave, ata gjithsesi do të shërbejnë si një shtysë e mëtejshme, për themelimin 
e këtyre këshillave (në vendet ku ata nuk ekzistojnë), si dhe duke rritur fuqinë e tyre 
vendimmarrëse në fushën e drejtësisë.

11 Opinioni është i aksesueshëm në anglisht në 
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ÇJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=original& 
 Site=COE&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged= 
 c3c3c3#P77_2618. Shiko gjithashtu Komisionin Evropian për Demokracinë nëpërmjet ligjit  
 (Komisioni i Venecias), Judicial Appointments, Qershor 2007, i aksesueshëm në anglisht në 
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)028.aspx. Siç u theksua në  
 parathënien e raportit, ai u hartua si një kontribut që u zhvillua para KKGJE përpara miratimit të  
 Opinionit nr.10. Shumë nga pikat e ngritura nga Komisioni i Venecias janë pasqyruar në këtë  
 raport.
12 Po aty, paragrafi 27, 28 dhe 32
13 Po aty, paragrafi 31
14 Në lidhje me çështjen për zhvillimin e gjyqtarëve shiko KKGJE Opinion Nr. 17(2014) mbi 
 zhvillimin e punës së gjyqtarëve, efikasiteti dhe respektimi i pavarsisë së gjyqësorit, i aksesueshëm  
 në anglisht në https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ÇJE(2014)2&Language=lanEnglish&Ver= 
 original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=F 
 DC864. Bazuar në Opinion, “Vlera e drejtësisë nuk mund të kuptohet si një sinonim i   
 “produktivitetit” të sistemit gjyqësor […] KKGJE beson te cilësia, dhe jo vetëm sasia e vendimeve  
 të gjyqtarit duhet të jetë në qendër të vlerësimit individual.”
15 Op. paragrafi 56
16 Rezolutën mund ta gjeni në linkun: http://encj.eu/images/stories/pdf/resolutionbudapestfinal.pdf
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4 Kështu, në nëntor 2010, KKGJE miratoi Magna Carta të Gjyqtarëve.	Duke	u	bazuar	në	përkufizimin	
e përcaktuar në Kartën Evropiane mbi Statutin për Gjyqtarët, ky instrument parashikon:

“Për të siguruar pavarësinë e gjyqtarëve, secili shtet duhet të krijojë një Këshill për Gjyqësorin ose një organ 
tjetër, të pavarur nga pushteti legjislativ dhe ekzekutiv, të pajisur me kompetenca të gjera për të gjitha aspektet 
në lidhje me statusin e tyre, si dhe me organizimin, funksionimin dhe imazhin e institucioneve gjyqësore. 
Këshilli duhet të përbëhet vetëm nga gjyqtarë ose nga një shumicë e konsiderueshme gjyqtarësh të zgjedhur nga 
kolegët e tyre. Këshilli Gjyqësor duhet të jetë i përgjegjshëm për aktivitetet dhe vendimet e tij” 17

Gjithmonë sipas Magna Carta, procedimet disiplinore duhet të shqyrtohen nga një organ i 
pavarur, i përbërë nga gjyqtarë duke i dhënë mundësinë gjyqtarëve të kundërshtojnë vendimin 
përpara një gjykate18.

Për të përforcuar më tej këtë qëndrim, Komitetit i Ministrave të Këshillit të Evropës miratoi në 
nëntor të vitit 2010 Rekomandimin (2010)12 për gjyqtarët: pavarësia, efikasiteti dhe përgjegjësitë19.  
Në mënyrë të ngjashme me instrumentat e mëparshëm, Rekomandimi i vendos këshillat për 
gjyqësorin të parat në promovimin dhe ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit, duke theksuar që 
të paktën, gjysma e anëtarëve të këshillave duhet të jenë gjyqtarë20. ky qëndrim është një hap 
prapa nga Magna Carta dhe Opinioni Nr. 10 që parashikonin se gjyqtarët duhet të përbëjnë 
“një shumicë të konsiderueshme” të numrit të anëtarëve të këshillit për gjyqësorin. Në 
aspektin e procedurave disiplinore, këto duhet t’i besohen një 0gjykate ose një autoriteti të 
pavarur (sipas këtij formulimi, nuk ka pse të jetë Këshill i Gjyqësorit)21. Lidhur me emërimin 
e gjyqtarëve, Rekomandimi pranon se në sisteme ligjore të caktuara, gjyqtarët emërohen nga 
kreu i shtetit apo ekzekutivi. Megjithatë edhe në ato raste, emërimi duhet të bëhet objekt 
diskutimi nga një autoritet i pavarur (i cili nuk duhet të jetë një Këshill i Gjyqësorit)22.

Sa më sipër shihet qartë që instrumentat ndërkombëtarë23 i japin një rëndësi të madhe krijimit 
të	këshillave	për	gjyqësorin.	Në	të	vërtetë,	edhe	pse	analiza	e	këtij	punimi	është	kufizuar	vetëm	
në këndvështrim të standardeve ndërkombëtare në dy fusha kyçe, një rishikim dhe analizë e 
plotë e këtyre instrumenteve do të përçonte një pamje më të plotë të funksioneve që organe 
të tilla duhet të ushtrojnë. Sipas këtyre instrumenteve, Këshilli i Gjyqësorit duhet gjithashtu 
të marrë pjesë në administrimin dhe menaxhimin e sistemit të gjykatave (ose të paktën të jetë 
i veshur me pushtet këshillimor për këto çështje), të japë mendime për projekt-ligjet në lidhje 

17 Shiko Magna Carta e Gjyqësorit, i aksesueshëm në anglisht në https://wcd.coe.int/ViewDoc. 
 jsp?id=1707925, paragrafi 13
18 Po aty, paragrafi 6
19 Komiteti i Ministrave, Rekomandimi Rec(2010)12 Për gjyqtarët: pavarsia, efikasiteti dhe   
 përgjegjësitë, miratuar në 17 nëntor 2010 në takimin e 1098 të Zëvendës Ministrave,   
 i aksesueshëm në anglisht në https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
20 Po aty, paragrafi 27
21 Po aty, paragrafi 69
22 Po aty, paragrafi 47
23 Megjithëse nuk kanë një efekt të detyrueshëm juridik, këto instrumenta kanë një vlerë 
 thelbësore morale dhe politike. Për shembull Bashkimi Europian i është referuar këtyre   
 standardeve kur ka vlerësuar performancën e Shqipërisë në fushën e reformave në gjyqësor, 
 ndërkohë e ka inkurajuar të punojë me këto organe si Komisioni Evropian për Drejtësinë   
 nëpërmjet ligjit (Komisioni i Venecias) Për shembuj të tjerë shikoni BE Joint Conclusions of the  
 fourth High Level Dialogue on the Key Priorities, 29 Shtator 2014, i aksesueshëm në anglisht në  
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/docs/news/2014/20140929-4th-hld-conclusions.pdf  
 paragrafi 3: “Komisioneri Füle ripërsëriti rëndësinë e përforcimit të pavarësisë, përgjegjësisë dhe  
 eficiencës së gjyqësorit nëpërmjet një procesi ekskluziv dhe sipas rekomandimeve të Komisionit  
 të Venecias”
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me çështjet gjyqësore e kështu me radhë. Me fjalë të tjera, këshillat për gjyqësorin duhet të 
luajnë një rol kyç në fushën e administrimit të drejtësisë, i cili nuk përfaqëson korpusin e 
gjyqtarëve, por institucionin e gjyqësorit.

3.3. Shqetësimet nga aktorët ndërkombëtarë lidhur me mandatin dhe   
 funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë në Shqipëri

Duke u mbështetur në raportet e fundit të dy organeve të Këshillit të Evropës, përkatësisht 
Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit (GRECO) dhe Komisionerit për të Drejtat e Njeriut 
(KDNJ), ky seksion do të ofrojë një pasqyrë mbi shqetësimet kryesore të ngritura nga këto dy 
organe në dy fusha kritike për krijimin e një gjyqësori efektiv dhe të paanshëm, përkatësisht:

•	 përbërja	e	Këshillit	të	Lartë	të	Drejtësisë;
•	 ushtrimi	i	juridiksionit	disiplinor	ndaj	gjyqtarëve.

a. Emërimi i anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë

Të dy organet kanë ngritur shqetësimet në lidhje me emërimin e gjyqtarëve dhe jo-gjyqtarëve 
si anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Sipas GRECO, zgjatja ndër vite deri në 2012 të 
funksionimit të Konferencës Gjyqësore Kombëtare, e cila ishte përgjegjëse për përzgjedhjen 
e nëntë anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka minuar, ndër të tjera besimin e vetë 
gjyqtarëve në një organ vetëqeverisës. GRECO konstaton se pas rivendosjes së gjendjes 
normale të funksionimit të Konferencës, situata do të përmirësohet në të ardhmen24. Në 
raportin e tij, Komisioneri konstaton, siç vuri në dukje dhe Komisioni i Venecias25, që tre 
anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të emëruar nga Parlamenti, duhet të emërohen me 
shumicë	të	cilësuar;	kjo	është	thelbësore	për	të	siguruar	që	administrata	në	detyrë	nuk	do	të	
emërojë mbështetësit e saj politikë26.

b. Shqyrtimi i procedurave disiplinore të gjyqtarëve

Pavarësisht Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet dy inspektorateve, atij të 
Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në lidhje me hetimin e përgjegjësisë 
disiplinore të gjyqtarëve, të dy organet konsiderojnë se ekziston rreziku i mbivendosjes dhe 
konstatimit të situatave problematike. 

Megjithatë, më i rëndësishëm është fakti që të dy organet shprehën shqetësimin e tyre në 
lidhje me faktin që Ministri i Drejtësisë ka kompetencën ekskluzive për të nisur procedimet 

24 GRECO, Raundi i Katërt i Zhvillimit: Parandalimi i korrupsionit nga anëtarët e parlamentit,  
 gjyqtarët dhe prokurorët, Greco Eval IV Rep (2013) 9E, publikuar në 27 Qershor 2014, (Raporti  
 GRECO) i aksesueshëm në anglisht në http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/ 
 round4/GrecoEval4(2013)9_Albania_EN.pdf, par.  68
25 Shiko Komisionin Evropian për Demokracinë (Komisioni i Venecias), Judicial Appointments,  
 Qershor 2007
26 Raporti nga Nils Muižnieks, Komisioner i të Drejtave të Njeriut për Këshillin e Europës gjatë  
 vizitës në Shqipëri më 23- 27 Shtator 2013, CommDH(2014)1, i aksesueshëm në anglisht në 
 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra 
 netImage=2422699&SecMode=1&DocId=2093522&Usage=2, paragrafët 36, 98
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4 disiplinore ndaj gjyqtarëve, duke e paraqitur këtë ankesë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë27, 
i cili është kompetent për shqyrtimin e masës disiplinore. Nga ana tjetër, GRECO edhe një 
herë thekson kontrastin që ekziston, për faktin që Ministri i Drejtësisë mund të rekomandojë 
te	Prokurori	 i	Përgjithshëm	fillimin	e	procedurave	disiplinore	ndaj	prokurorëve	dhe	është	
Prokurori i Përgjithshëm, organi që inicion procedimin disiplinor. GRECO rekomandon 
që një procedurë e ngjashme me procedimin e prokurorëve me iniciativën e Prokurorit të 
Përgjithshëm, duhet të aplikohet për gjyqtarët dhe e drejta për të nisur procedimet disiplinore 
t’i lihet kryetarëve të Gjykatave28. Në fakt, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut ka konstatuar 
në	fillim	 të	vitit	 1998	 se	Komisioni	 i	Venecias	 ka	 shprehur	 shqetësimin	për	përfshirjen	 e	
Ministrit të Drejtësisë në procedimet disiplinore ndaj gjyqtarëve29. 

Sa më sipër, si GRECO dhe KDNJ mbrojnë fuqimisht qendrimin se Këshilli i Lartë i 
Drejtësisë duhet të pajiset me kompetenca dhe përgjegjësi shtesë në fushat e sipërpërmendura, 
në përputhje me standardet ndërkombëtare që promovojnë parimin e vetë-qeverisjes së 
gjyqësorit. Megjithatë dhënia e kompetencave të tilla do të thotë se duhet të bëhen më tepër 
përpjekje për të siguruar që anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë (gjyqtarë ose jo-gjyqtarë) 
të emërohen në bazë të meritave të tyre dhe me anën e një procedure plotësisht transparente. 

Është interesante të theksohet se si Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë 
bien plotësisht dakord me rekomandimin e KDNJ se dhënia e kompetencës në mënyrë 
ekskluzive Ministrit të Drejtësisë për të nisur procedimin disiplinor nuk është në përputhje 
me Opinionin e KKGJE nr. 10 dhe Rekomandimin e Komitetit të Ministrave (2010) 1230. 

3.4. Politika dhe gjyqësori në Shqipëri: një marrëdhënie e tendosur

Reformimi i sistemit gjyqësor, në një shtet shkon përtej miratimit dhe zbatimit të ligjeve dhe 
rregulloreve. Angazhimi në një reformë të tillë pa siguruar më parë një marrëveshje të plotë 
dhe mbështetjen e pakushtëzuar të dy pushteteve të tjera, në veçanti pushtetit ekzekutiv, do të 
minonte seriozisht shanset për arritjen e suksesit. Prandaj është e rëndësishme që të nxirren 
në pah tiparet e skenës politike shqiptare, që mund të kenë ndikim negativ në çdo nismë që 
synon reformimin e gjyqësorit.

Karakteristika e parë ka të bëjë me reformat kontradiktore të njëpasnjëshme të marra nga 
administrata lidhur me reformën gjyqësore. Për shembull, GRECO vuri në dukje në raportin 
e tij, se edhe pse kuadri legjislativ në përgjithësi është koherent, stabiliteti dhe siguria ligjore e 
tij është dëmtuar nga ndryshimet e shumta dhe të shpeshta që shpesh çojnë në interpretime 

27 Për shembull, edhe në qoftë se pas një hetimi nga Inspektoriati i Këshillit të Lartë i Drejtësisë  
 konsiderohet se duhet të niset një procedim disiplinor, ai duhet të ketë të drejtë ti kërkojë 
 Ministrit të Drejtësisë të paraqesë pretendimet e tij kundër këtij procedimi.
28 Raporti i GRECO, paragrafi  100-101. Shiko gjithashtu Raportin e KDNJ, paragrafi 33, 100.
29 Komisioni Evropian për Demokracinë nëpërmjet ligjit (Komisioni i Venecias), Opinion   
 mbi ndryshimet e fundit në ligjin për dispozitat kryesore kushtetuese të Republikës së   
 Shqipërisë, 17 Prill 1998, i aksesueshëm në anglisht në http://www.venice.coe.int/webforms/ 
 documents/?pdf=CDL-INF(1998)009-e paragrafi 16. Në mënyrë pak më diplomatike, Progres  
 Raporti i BE-së 2014 parashikon se roli i Ministrit të Drejtësisë në procedurën disiplinore kundër  
 gjyqtarëve “... duhet të rishikohet”, fq.40
30 Shiko Komentet e autoriteteve shqiptare në Raportin e Nils Muižnieks, Komisioneri i Europës për  
 të Drejtat e Njeriut, gjatë vizitës së tij në Shqipëri (23-27 Shtator 2013), i aksesueshëm në anglisht në 
 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra 
 netImage=2486299&SecMode=1&DocId=2122262&Usage=2, fq. 1



15

D
ISA

 SH
K

A
Q

E Q
Ë STIM

U
LO

JN
Ë PA

N
D

ËSH
K

U
ESH

M
ËRIN

Ë N
Ë V

EPRIM
TA

RIN
Ë E K

LD

kontradiktore31. Vendimi për të zvogëluar kompetencat e Konferencës Kombëtare të Gjyqtarëve, 
vetëm që ajo të rikthehet në formën e saj origjinale, pas një vonese të gjatë është një rast i tillë.

Karakteristika e dytë ka të bëjë me tendencën e ekzekutivit për t’i shtyrë përpara reformat pa 
marrë opinionin e organeve përgjegjëse, ndonjëherë edhe në rastet kur ka ndërmarrë hapat 
fillestare	për	t’u	konsultuar	me	ato.	Ndryshimet	e	fundit	(Korrik	2014)	në	Ligjin	për	KLD	
mund të shërbejnë për ta ilustruar këtë pikë. Edhe pse qeveria shqiptare kishte rënë dakord 
për të kërkuar opinionin e Komisionit të Venecias për këtë çështje32, ndryshimet u miratuan 
pa iu dhënë mundësia Komisionit të Venecias të jepte opinionin e tij33. Nuk është rastësi fakti 
që një vlerësim i parë i këtyre ndryshimeve konstatoi se ato sollën një reformë “të kufizuar 
dhe të copëzuar” për KLD34. Është e vështirë për të konstatuar se cilat kanë qenë arsyet që 
nxitën qeverinë për të marrë këtë vendim të pa menduar mirë, por një nga arsyet që mund 
ti japë një shpjegim është refuzimi i plotë i qeverive të mëparshme për të bashkëpunuar me 
organet ndërkombëtare. Për shembull, është e vështirë për të kuptuar pse në të kaluarën, 
Ministria e Drejtësisë (si edhe KLD) nuk iu përgjigjën letrave të ekspertëve të Këshillit të 
Evropës	për	zbatimin	e	një	projekti	 afatgjatë	 të	financuar	nga	BE-ja	kundër	korrupsionit	
(projektit PACA)35. Vlen të theksohet që autoritetet shqiptare, siç raportohet deri në vitin 
2013, nuk vunë në dispozicion të organeve të tilla si GRECO ose KKGJE, të modelit të 
formularit të vlerësimit për gjyqtarët - ndërsa modeli i vlerësimit për prokurorët i është vënë 
në dispozicion. 

Karakteristika e tretë e skenës politike shqiptare ka të bëjë me sulmet e shpeshta verbale mbi 
gjyqësorin,	artikuluar	nga	figura	të	rëndësishme	politike.	Në	të	kaluarën,	sulme	të	tilla	kanë	
marrë formën e përfshirjes së drejtpërdrejtë në punën e gjyqësorit dhe prokurorëve36. Kohët 
e fundit janë bërë komente në lidhje me paanshmërinë dhe integritetin moral të gjyqtarëve në 
gjykimin e çështjeve të vjedhjes së energjisë elektrike37. Për më tepër, Drejtori i Përgjithshëm i 
Policisë ka lëshuar një urdhër, i cili është miratuar dhe nga Ministri i Brendshëm, me anë të të 
cilit	i	bën	thirrje	oficerëve	të	policisë	që	të	monitorojnë	proceset	penale,	që	kanë	rezultuar	me	
lirimin e të pandehurve dhe të raportojnë te eprorët e tyre nëse ata kanë formuar dyshimin 

31 Raporti i GRECO, paragrafi 4
32 Komisioni i Venecias, Opinion mbi ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodit të   
 Procedurës Civile të Shqipërisë, 16 Korrik 2014, i aksesueshëm në anglisht në 
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)016-e  
 ku është përmendur se në letrën e janarit 2014 Ministria e Drejtësisë i kërkoi në Komisionit të  
 Venecias asistencën në lidhje me gjashtë fusha, njëra prej të cilave ishte reforma në funksionimin  
 e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, paragrafi 5, pika 3
33 Progres Raporti i BE 2014, fq 39
34 Po aty
35 Projekti kundër korrupsionit në Shqipëri (PACA), Raporti Narrativ Përfundimtar, 30 Qershor  
 2013, i aksesueshëm në anglisht në http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiçrime/  
 corruption/projects/Albania/Final%20Report/PACA%20Final%20Report.pdf, fq 17:   
 “…Aktiviteti 1.1.5 (analiza e Këshillit të Lartë të Drejtësisë mbi inspektimet e gjykatave) është  
 zbatuar në një bazë shumë të kufizuar për shkak të dështimit të KLD-së apo Ministrisë së   
 Drejtësisë për të reaguar ndaj komunikimit të PACA mbi veprimtarinë.”
36 Shiko për shembull deklaratën e datës 22 shkurt 2011 të Komisionerit të Këshillit të Europës për  
 të Drejtat e Njeriut, lidhur me hetimet e demostratës të 21 janarit 2011, në të cilën konstatohen  
 “deklaratat publike kritike” kundër Prokurorit të Përgjithshëm. Deklarata është e aksesueshme në  
 anglisht në http://www.coe.int/ar_LY/web/commissioner/-/albania-political-forces-must-co- 
 operate-with-the-general-prosecutor-s-investigation-into-the-violence-at-the-21-january-  
 demonstration-in-tirana;jsessionid=BC6864FD13BB67BC3F93FAC814546EE0
37 http://www.oranews.tv/analiza/kush-vjedh-energjine-ne-burg/, 22.10.2014
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4 se gjyqtarët janë të korruptuar38. Deklarata dhe masa të tilla mund të jenë kërcënuese për 
zyrtarët e gjyqësorit, por nga ana tjetër portretizimi i tyre si të paaftë në rastin më të mirë dhe 
të korruptuar në rastin më të keq, mund të minojë më tej besimin mjaft të ulët të qytetarëve 
shqiptarë	mbi	sistemin	e	drejtësisë.	Në	të	vërtetë,	Unioni	i	Gjyqtarëve	të	Shqipërisë	shpesh	
ka dënuar sulme të tilla ndaj gjyqësorit, duke i bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira që të 
respektojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe standardet ndërkombëtare, të tilla si Rekomandimi 
(2010)12 i Këshillit të Evropës mbi gjyqtarët: Pavarësia, efikasiteti dhe përgjegjësitë39. 

Ndërsa vuri në dukje se puna e gjyqësorit mund të jetë objekt i kritikave, Gjykata Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut, në mënyrë të përsëritur ka theksuar se për shkak të rolit të veçantë 
të gjyqësorit në shoqëri, autoritetet duhet të marrin masa për të siguruar besimin e publikut, 
për aftësitë e tij në kryerjen e funksioneve40. Për këtë arsye, ajo ka qenë shumë kritike ndaj 
“monitorimeve ekstra-ligjore” për sjelljen e gjyqtarëve gjatë procedurave gjyqësore të deklaruara 
nga zyrtarët publik. 

Kështu në çështjen Kinsky vs. Republikës Çeke41, aplikanti u ankua se një deklaratë e Ministrit 
të Kulturës së kohës, në lidhje me procese gjyqësorë të ngjashëm, dhunonte të drejtën e 
tij për një gjykim të drejtë, bazuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut. Ai gjithashtu u ankua ndaj vendimit të Ministrit të Drejtësisë, për të kërkuar dhe 
për të marrë informacione të veçanta rreth procesit gjyqësor të aplikantit ose të emrave 
të gjyqtarëve - gjë që shkon përtej kuadrit ligjor për mbikëqyrjen e sistemit gjyqësor nga 
ana e Ministrit të Drejtësisë. Përpara Gjykatës Evropiane, Qeveria Çeke pretendoi se rasti i 
ankuesit paraqet një nivel të lartë të interesit publik, si ajo që lidhet me kthimin e pronës së 
konfiskuar	gjatë	regjimit	komunist.	Ajo	argumentoi	se	referenca	për	“përgjegjësi” në fakt nuk i 
referohet përgjegjësisë disiplinore - me fjalë të tjera, ministri, sipas pretendimeve të ankuesit, 
nuk i kishte kërcënuar gjyqtarët me procedime disiplinore. Gjithashtu, Qeveria argumentoi se 
Ministri i Drejtësisë kishte kërkuar vetëm që të mbahet e informuar për zhvillimet gjyqësore, 
me qëllim kryerjen e funksioneve të tij mbikëqyrëse të parashikuara në ligj.

Gjykata Evropiane ishte përgatitur për të pranuar interpretimin e Qeverisë për deklaratën e 
Ministrit të Kulturës lidhur me termin “detyrim” dhe prandaj konsideroi se Ministri nuk i kishte 

38 http://gazeta-shqip.com/lajme/2014/10/29/oficeret-te-plotesojne-formular-per-dosjet-qe-  
 shkojne-ne-gjykate/, 29 tetor 2014
39 Deklarata e Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë, datë 21 prill 2014, i aksesueshëm në anglisht në  
 http://www.unionigjyqtareve.org.al/?q=node/61
40 Shiko Falter Zeitschriften GmbH v. Austria (no. 2), apl. nr. 3084/07, vendimi i datës 18 Shtator  
 2012, paragrafi  39: “Si garantues i drejtësisë, një vlerë themelore në një shtet që sundohet nga ligji,  
 ai duhet të gëzojë besimin e publikut, në mënyrë që të jetë i suksesshëm në kryerjen e detyrave të tij.  
 Prandaj është e nevojshme që të mbrohet besimi i publikut nga sulmet shkatërruese që janë në thelb  
 të pabazuara, sidomos duke pasur parasysh faktin se gjyqtarët që kritikohen janë subjekte të detyrës  
 ku përjashtohen nga kundërpërgjigja”
41 Apl. nr. 42856/06, vendimi i  datës 9 shkurt 2012. Ankuesi në këtë çështje, kishte nisur një proces  
 gjyqësor në lidhje me kthimin e një pasurie të paluajtshme. Meqënëse gjykatat kishin trajtuar  
 edhe më parë çështje të ngjashme, Ministri i Kulturës u shpreh se gjyqtarët duhet të mbanin  
 përgjegjësi për mënyrën se si po vendosnin për kthimin e këtyre pronave. Sipas Ministrit, “nëse  
 gjyqtarët e tjerë do të vazhdonin të vendosnin njëlloj, që pasuria t’i kthehej paditësve, ata do të  
 mbanin përgjegjësi të plotë për faktin që shteti do të duhej të dorëzonte pronat e fituara në bazën  
 e një Dekreti Presidencial”. Kjo deklaratë u cilësua si një shkelje e të drejtës së aplikantit për një  
 proces të rregullt gjyqësor, në bazë të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  
 Ankesa përmendte gjithashtu faktin që Ministri i Drejtësisë kishte urdhëruar marrjen e   
 të dhënave për ecurinë e këtyre gjyqeve, përfshirë emrat e gjyqtarëve. Ky veprim u cilësua si një  
 tejkalim i kompetencave të Ministrit të Drejtësisë në lidhje me mbikqyrjen e gjykatave.
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kërcënuar gjyqtarët me procedime disiplinore. Megjithatë u shpreh se kjo deklaratë kishte 
ndikim të drejtpërdrejtë mbi gjyqtarët dhe vendimet që ata kishin marrë42. Gjykata Evropiane 
përsëriti se nuk i kishte kërkuar aplikantit që të sillte fakte konkrete lidhur me deklaratat e bëra 
nga një anëtar i rangut të lartë të ekzekutivit, që kishin ndikuar në vlerësimin e çështjes së tij nga 
gjyqtarët, por që të vërtetonte shqetësimet e tij mbi faktin që këto deklarata kanë ndikuar dhe si 
pasojë paanshmëria dhe pavarësia e gjyqtarëve linte vend për dyshime43. Gjykata Evropiane ishte 
gjithashtu kritike ndaj vendimit të Ministrit të Drejtësisë për të kërkuar dhe marrë informacione 
mbi zhvillimet e çështjes të aplikantit, duke rënë dakord me Gjykatën Kushtetuese Çeke që 
kërkesa të tilla ishin të papranueshme në një sistem të bazuar në sundimin e ligjit. Gjykata 
Evropiane	u	shpreh	se,	Ministri	i	Drejtësisë	kishte	të	drejtë	të	fillonte	një	procedim	disiplinor	
ndaj gjyqtarëve dhe ky ishte një faktor i rëndësishëm që duhej të merrej në konsideratë. Sa më 
sipër,	Gjykata	Evropiane	vendosi	të	justifikojë	dyshimin	e	aplikantit	që	gjyqtarët,	të	cilët	kanë	
gjykuar çështjen e tij, nuk kanë qenë të paanshëm. Ekzistenca e një dyshimi të tillë të arsyetuar 
ishte i mjaftueshëm për Gjykatën Evropiane që të vendoste se e drejta e ankuesit për një proces 
të rregullt ligjor, sipas nenit 6/1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ishte shkelur, 
pa pasur nevojë të hetojë nëse gjyqtarët që shqyrtuan çështjen e ankuesit dhe vendosën kundër 
tij kishin qenë në të vërtetë të njëanshëm44. 

Për sa më sipër nuk duhet të kuptohet që anëtarët ose institucionet e gjyqësorit nuk duhet 
të kritikohen apo se sistemi gjyqësor shqiptar nuk vuan nga një sërë problemesh endemike 
dhe të rrënjosura thellë. Përkundrazi, ato duhet të kuptohen se si një gjyqësor i fortë dhe i 
mirë-trajnuar, i monitoruar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, i cili duhet te jetë i pavarur dhe 
vetëbesues, mund ta mbrojë në mënyrë të përshtatshme shoqërinë nga sëmundjet sociale të tilla 
si korrupsioni dhe pandëshkueshmëria, që janë të pranishme edhe në sistemin gjyqësor. Vendimi 
i Gjykatës Evropiane në çështjen Mishgjoni v. Shqipërisë mund të shërbejë për të ilustruar këtë 
pikë45. Znj. Mishgjoni ishte një gjyqtare kundër të cilës kishte nisur një procedim disiplinor dhe 
një procedim penal. Edhe pse hetimi penal ishte ndërprerë për shkak të mungesës së provave, 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë vendosi në mungesë, se ajo duhet të shkarkohet, edhe pse për arsye 
shëndetësore ajo nuk mundi të marrë pjesë në seancën disiplinore para Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë. Pas një rekursi të pasuksesshëm në Gjykatën e Lartë, ajo paraqiti një ankesë pranë 
Gjykatës Kushtetuese, e cila vendosi në favor të saj, duke konstatuar se zhvillimi i procedimit 
në mungesë ishte shkelje e nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Evropiane. Bazuar 
në këtë vendim, Znj. Mishgjoni në dhjetor 2004 paraqiti një kërkesë të re në Këshillin e Lartë 
të Drejtësisë, duke kërkuar që ajo të rikthehet në pozicionin e saj. Shqyrtimi i kërkesës mori 
pothuajse katër vjet dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë e shqyrtoi dhe e rrëzoi kërkesën e saj në 
tetor	të	vitit	2008.	Ankesa	e	saj	në	Gjykatën	e	Lartë	(Kolegjet	e	Bashkuara)	u	pranua	në	fillim	
të shkurtit të vitit 2009 dhe në fund të të njëjtit muaj Znj. Mishgjoni u kthye në postin e saj. 
Pavarësisht rezultatit pozitiv të rastit Mishgjoni, i cili ishte i drejtë, Gjykata Evropiane konstatoi 
shkelje të Nenit 6 për shkak të kohëzgjatjes së procedurës (pothuajse katër vjet) para KLD-së, 
ku gjatë kësaj periudhe Znj. Mishgjoni u stigmatizua si një gjyqtare “e shkarkuar”. Vonesa në 
procedura,	 tërësisht	e	pajustifikuar	nga	ana	e	KLD-së,	konsiderohet	si	një	dështim	nga	ana	
e këtij institucioni, për të ushtruar në një afat të arsyeshëm, një prej funksioneve të tij më të 
rëndësishme, sic është ushtrimi i juridiksionit disiplinor ndaj gjyqtarëve.

42 Po aty, paragrafi 91- 93.
43 Po aty, paragrafi 93-94, 99. Një arsyetim i kundërt me vendimin Mulosmani v. Albania, apl. nr.  
 29864/03, vendimi i datës 8 tetor 2013, ku Gjykata Evropiane u shpreh se deklarata e   
 Z. Sali Berisha lidhur me akuzat ndaj vrasësit të Z.Azem Hajdari nuk kishte shkelur të drejtën e  
 aplikantit për prezumimin e pafajsisë, pasi në atë kohë Z. Sali Berisha nuk ishte një figurë publike  
 dhe deklarata e tij ishte individuale. Po aty paragrafi 141.
44 Po aty, paragrafi 95 – 99, 111-114.
45 Aplikimi nr. 18381/05, vendimi i datës 7 Dhjetor 2010





19

D
ISA

 SH
K

A
Q

E Q
Ë STIM

U
LO

JN
Ë PA

N
D

ËSH
K

U
ESH

M
ËRIN

Ë N
Ë V

EPRIM
TA

RIN
Ë E K

LD

4.1. Metodologjia 

Raporti kryesisht është bazuar në kërkimin e informacionit në rrugë zyrtare, nga Këshilli 
i Lartë i Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë, Presidenti i Republikës, Avokati i Popullit, 
Inspektoriati	i	Lartë	i	Deklarimit	dhe	Kontrollit	të	Pasurive	dhe	Konfliktit	të	Interesit.

Gjithashtu, Qendra Res Publika ka monitoruar faqen zyrtare të KLD-së, Kuvendit, Presidentit 
të Republikës, Ministrisë së Drejtësisë dhe mediave të ndryshme. Në vijim nga problematika, 
që u konstatua gjatë monitorimit, janë hartuar dhe kërkesat zyrtare për dhënie informacioni. 

Krahas studimit të legjislacionit të brendshëm për funksionimin dhe organizimin e KLD-së, u 
studiuan standardet dhe praktikat ndërkombëtare mbi kontrollin e veprimtarisë së gjyqtarëve, 
me	qëllim	reflektimin	e	këtyre	standarteve	në	legjislacionin	vendas.

Pas përgatitjes së një raporti paraprak, një kopje e tij është dërguar më datë 02.04.2015 në adresë 
të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektoriatit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Drejtësisë. Këtyre autoriteteve u është kërkuar të japin mendime për faktet dhe analizat e përfshira 
në raportin paraprak, duke u lënë një kohë e mjaftueshme në dispozicion. Më 05.05.2015, përmes 
një takimi me Kryeinspektoren e Inspektoriatit të KLD-së dhe zyrtarë të KLD-së, u morën të 
dhëna të vlefshme shtesë për të plotësuar aspekte të ndryshëm të këtij raporti. 

Nga Ministria e Drejtësisë nuk pati asnjë reagim. Ky qendrim u konsideru si një pranim në 
heshtje i fakteve dhe analizave të përfshira në raportin paraprak.

4.2. Përshkrim i shkurtër i procesit disiplinor ndaj gjyqtarëve

Ligjet bazë për procedimin disiplinor të gjyqtarëve dhe mbi të cilët zhvillohet veprimtaria e 
monitoruar janë:

4. GJETJET & 
STATISTIKAT
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4 •	 Kushtetuta	e	Republikës	së	Shqipërisë,	Pjesa	e	Nëntë,	nenet	135	–	147;
•	 Ligji	nr.	8811,	datë	17.5.2001“Për	organizimin	dhe	funksionimin	e	Këshillit	të	Lartë		
	 të	Drejtësisë”,	i	ndryshuar;
•	 Ligji	nr.	9877,	datë	18.2.2008	“Për	organizimin	e	pushtetit	gjyqësor	në	Republikën	e		
	 Shqipërisë,”	i	ndryshuar.

Sipas	ligjeve	të	sipërpërmendura:

Këshilli	i	Lartë	i	Drejtësisë	është	autoriteti	përgjegjës	për	mbrojtjen,	emërimin,	transferimin,	
shkarkimin,	 edukimin,	 vlerësimin	 moral	 e	 profesional,	 karrierën	 dhe	 për	 kontrollin	 e	
veprimtarisë	së	gjyqtarëve	të	gjykatave	të	dy	shkallëve	të	para	të	pushtetit	gjyqësor.	Pavarësisht	
se	gjyqtarët	janë	të	pavarur	dhe	të	paanshëm	në	kryerjen	e	detyrës	së	tyre,	veprimtaria	e	tyre	
kontrollohet	nga	një	autoritet	i	pavarur,	i	cili	përbëhet	nga	15	anëtarë,	ku	shumica	e	anëtarëve	
janë	gjyqtarë	(9	prej	tyre).

Ministri	i	Drejtësisë	është	një	tjetër	organ,	i	cili	ka	të	drejtë	të	verifikojë	punën	e	gjyqtarëve.	
Ky	organ	ka	kompetencën	ekskluzive	të	nisjes	së	procedimeve	disiplinore	ndaj	tyre.	Ministri	
i	 Drejtësisë	 pasi	 merr	 ankesat	 nga	 qytetarët,	 personat	 juridikë,	 apo	 vihet	 në	 dijeni	 nga	
Inspektoriati	i	Këshillit	të	Lartë	të	Drejtësisë,	fillon	verifikimin	e	ankesave	dhe	nëse	konstaton	
që	ka	shkelje	nga	ana	e	gjyqtarëve,	nis	procedimin	disiplinor	dhe	i	propozon	KLD-së	marrjen	
e	një	mase	disiplinore46.

Procesi	disiplinor	shqyrtohet	nga	KLD,	ku	marrin	pjesë	anëtarët	e	tij,	si	dhe	gjyqtari	ndaj	të	
cilit	ka	nisur	procedimi.	KLD-ja	pasi	dëgjon	Ministrin	e	Drejtësisë,	i	cili	ka	nisur	procedimin,	
dëgjon	dhe	prapësimet	e	gjyqtarit,	vendos	marrjes	ose	jo	të	masës	disiplinore	me	shumicën	e	
votave	të	anëtarëve	të	pranishëm.	Ministri,	pavarësisht	se	është	anëtar	i	KLD-së,	në	rastet	e	
procedimeve	displinore	nuk	merr	pjesë	në	votim47.

4.3. Procedimet disiplinore të zhvilluara nga KLD për periudhën prill-tetor 2014
	
Gjatë	periudhës	së	monitorimit,	për	efektet	e	këtij	studimi,	nga	prilli	në	tetor	2014,	rezulton	
se	Inspektoriati	i	Këshillit	të	Lartë	të	Drejtësisë	i	ka	dërguar	Ministrit	të	Drejtësisë	27	kërkesa	
për	nisjen	e	procedimeve	disiplinore.	Nga	këto,	7	raste	nuk	janë	nisur	nga	Ministri	i	Drejtësisë,		
pasi	në	një	rast	gjyqtari	kishte	dalë	në	pension,	në	një	rast	tjetër	gjyqtari	ishte	shkarkuar	me	
një	vendim	të	mëparshëm	të	KLD-së,	ndërsa	në	5	rastet	e	tjera	Ministri	i	Drejtësisë	nuk	ka	
vepruar	brenda	afatit	kohor	1	vjeçar	për	të	nisur	procedimin	disiplinor,	duke	bërë	që	këto	
procedime	të	mbyllen	për	shkak	të	mosveprimit	të	Ministrit	 të	Drejtësisë.	Nga	ana	e	këtij	
autoriteti	nuk	është	bërë	e	ditur	se	cilat	ishin	arsyet	e	mosveprimit,	madje	as	pas	shqetësimit	
të	ngritur	nga	Presidenti	i	Republikës	në	mbledhjen	e	KLD-së	të	datës	05.02.2015.

Gjatë	periudhës	së	monitorimit,	rezulton	që	KLD	ka	marrë	në	shqyrtim	20	kërkesa	për	procedim	
disiplinore	nga	MD,	nga	të	cilat	7	kërkesa	janë	pranuar,	6	kërkesa	janë	rrëzuar,	6	kërkesa	janë	
ndryshuar	nga	vetë	MD,	duke	propozuar	masa	të	reja	disiplinore	më	të	lehta,	dhe	për	1	kërkesë	
është	hequr	dorë	nga	vetë	MD,	duke	sjellë	si	pasojë	pushimin	e	shqyrtimit	të	masës	disiplinore.

46 Neni 31 i Ligjit  nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë  
 të Drejtësisë” i ndryshuar.
47 Po aty, neni 33
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Siç	rezulton	dhe	nga	Figura	1,	gjatë	procedimeve	disiplinore	janë	ndryshuar	6	kërkesa	për	
procedim,	5	nga	të	cilat	nga	vetë	MD,	ndërsa	për	një	rast	është	ndryshuar,	pasi	KLD	i	ka	
kërkuar	MD	propozimin	e	një	mase	tjetër.	

MD	i	ka	ndryshuar	kërkesat	e	tij	në	3	raste,	nga “ulje të përkohshme për 1 deri 2 vjet në detyrë në një gjykatë 
të një niveli më të ulët” në	“vërejtje më paralajmërim”;	në	1	rast	nga	“vërejtje me paralajmërim” në	“vërejtje”;	1	
kërkesë,	e	cila	është	rrëzuar	edhe	pas	ndryshimit	dhe	në	një	rast	nga	“dërgimi për 1-2 vjet në një gjykatë 
të të njëjtit nivel jashtë rrethit gjyqësor ku gjyqtarin ka emërimin e tij”	në	“vërejtje me paralajmërim”.	Në	një	rast	
MD	ka	ndryshuar	kërkesën	nga	“shkarkim nga detyra”	në	“vërejtje me paralajmërim”.

Duhet	theksuar	që	KLD,	pavarësisht	konstatimit	të	shkeljeve	nga	ana	e	gjyqtarëve,	ka	rrëzuar	5	
kërkesa	për	procedim,	duke	mos	vendosur	asnjë	masë	disiplinore	ndaj	tyre,	me	arsyen	që	shkeljet 
e kryera nuk janë proporcionale me masën disiplinore të propozuar nga MD.	Në	dy	nga	këto	raste	MD	
nuk	ka	propozuar	asnjë	masë	tjetër,	duke	bërë	të	mundur	rrëzimin	e	kërkesës	nga	KLD.

Fig. 1 - Rezultati i procedimeve disiplinore Prill-Tetor 2014

Pranuar

35%

Rrëzuar

30%

Ndryshuar

30%

Pushuar
5% 20

Shembull 1 -	Vendimi	nr.64,	datë	28.05.2014

“23. Këshilli duke vlerësuar edhe pretendimin e gjyqtarit konstaton se veprimet e kryera prej tij përbëjnë shkelje 
të disiplinës nga ato të parashikuara në nenin 32 të Ligjit 9877, datë 18.02.2008, por jo të tilla që të çojnë 
në shkarkimin e tij nga detyra. Me veprimet e tij gjyqtari I.H. ka kryer shkelje të disiplinës së gjyqtarit, por 
shkeljet e konstatuara duhet t’i korrespondojë një masë disiplinore në raport të drejtë me shkeljen e kryer. 
Shkelja e kryer nga gjyqtari nuk është në atë masë që të përligj kërkesën e Ministrit për “Sharkim nga detyra”, 
duke marrë parasysh edhe ngarkesën e madhe të punës që ka Gjykata e Rrethit Gjyqësor X”.
Po në këtë vendim KLD ka propozuar:

“Në analizë të sa më sipër, Këshilli arrin në përfundimin se veprimi i gjyqtarit I.H. gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë së tij gjyqësore, të konstatuara nga Ministri i Drejtësisë janë shkelje, pasi përbëjnë akte 
sjelljeje që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Për sa më sipër, Këshilli rrëzon kërkesën e 
Ministrit për dhënien e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra” propozuar me shkresën nr. 114/3 
prot, datë 03.12.2013, duke i kërkuar Ministrit të propozojë një masë tjetër ndaj gjyqtarit”

Edhe pasi KLD i ka kërkuar MD të propozojë një masë tjetër disiplinore, MD nuk ka 
propozuar një të tillë, duke sjellë rrëzimin e kërkesës për procedim nga ana e KLD.
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4 Nga studimet e vendimeve të KLD-së, vihet re në disa raste kur ai ka konstatuar shkelje, 
nuk ka caktuar masën disiplinore të propozuar nga MD me arsyetimin se masa nuk është në 
proporcion me shkeljet e kryera, por gjithashtu nuk i ka kërkuar MD të propozojë një masë 
tjetër, sikurse ka bërë në shembullin 1 të lart përmendur. Si pasojë, pavarësisht se është 
konstatuar shkelje në kryerjen e detyrës së gjyqtarëve, ata nuk janë “ndëshkuar”, 
sipas rastit, për shkak të mosveprimit të MD.

Në përmbledhje të sa më sipër, një nga problemet e konstatuara gjatë monitorimit të 
veprimtarisë së KLD-së ishte mungesa e diskrecionit të saj për të ndryshuar masën disiplinore 
të propozuar nga MD. Nëse MD nuk ndryshonte masën disiplinore të propozuar dhe KLD 
konstatonte që nuk jemi në kushtet e marrjes së kësaj mase, rrëzonte kërkesën e propozuar 
(shembulli 1). Kjo ka sjellë si pasojë mosndëshkimin e gjyqtarit që kishte shkelur ligjin, qoftë 
edhe me një masë më të lehtë disiplinore. 

Me qëllim përmirësimin e legjislacionit dhe duke marrë parasysh problemet e mësipërme, 
në korrik të vitit 2014, ligji “Për organizimin dhe funksionimin e KLD,” i ndryshuar, iu 
nënshtrua amendimeve48. Konkretisht dispozita e përmirësuar shprehet se: “Në qoftë se Këshilli 
i Lartë i Drejtësisë rrëzon masën disiplinore të propozuar nga ministri, Këshilli i Lartë i Drejtësisë mund 
të vendosë një masë disiplinore më të lehtë.” Në këtë mënyrë u shtua e drejta e KLD-së, për të 
marrë një masë tjetër disiplinore, të ndryshme nga ajo e propozuar nga MD, në përputhje 
me shkeljen ligjore të konstatuar. KLD nuk mund të rrëzojë kërkesën, duke pretenduar se 
MD nuk ka propozuar një masë tjetër, e cila është në proporcion me shkeljen e konstatuar. 
Nëse KLD konstaton shkelje në veprimtarinë e gjyqtarit, por masa disiplinore e propozuar 
nga MD nuk është në proporcion me shkeljen, KLD ka të drejtë të vendosë ex officio një masë 
disiplinore më të lehtë nga ajo e propozuar. Nga interpretimi a contrario rezulton që KLD 
mund të vendosë një masë më të lehtë nga ajo e propozuar, por jo një masë më të rëndë. Që 
në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj dispozite të ndryshuar nuk na ka rezultuar asnjë vendim 
i kësaj natyre nga ana e KLD-së. 

4.4. Masat disiplinore të propozuara

Kërkesa që Ministri i Drejtësisë i paraqet Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për procedimin 
disiplinor të gjyqtarit, përveç dokumentacionit me të dhënat përkatëse që provon shkeljen e 
bërë nga gjyqtari, duhet të shoqërohet edhe me propozimin për llojin e masës disiplinore që 
gjykohet se duhet të merret ndaj gjyqtarit që procedohet. MD pasi verifikon shkeljen e kryer, 
propozon masën disiplinore, e cila sipas tij është në proporcion me shkeljen e kryer.  

Sipas MD, gjatë periudhës së monitoruar janë nisur 20 kërkesa për procedim, nga të cilat:

• 12 raste për masën disiplinore “shkarkim nga detyra”, 
• 5 raste për masën disiplinore “dërgimin 1 – 2 vjet në një gjykatë tjetër”, 
• 2 raste për masën disiplinore “vërejtje me paralajmërim”, 
• 1 rast për  masën disiplinore “ulje në detyrë 1 – 2 vjet”.

48 Neni 11 i Ligjit nr. 101/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin me nr.  8811, datë   
 17.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, të ndryshuar.
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Shkarkim nga detyra

Vërejtje me paralajmërim

Dërgim 1 ‐ 2 vjet në një gjykatë tjetër

Ulje në detyrë 1 ‐ 2 vjet

60%

10%

25%
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Fig. 2 - Masat disiplinore të propozuara në periudhë Prill-Tetor 2014, sipas MD

Sipas verifikimeve të kryera, na rezultoi se informacioni i dhënë nga MD është i saktë në 
lidhje me numrin e procedimeve. Edhe në vendimet e KLD-së në periudhën e monitorimit 
rezultojnë të njëjtat shifra. 

Në një rast KLD ka vendosur pezullimin e gjyqtarit Dh.P., pas dhënies së autorizimit Proku-
rorit të Përgjithshëm që të nisë procedimin penal ndaj këtij gjyqtari.

a. Shkarkimet nga detyra

Propozimi nga MD për marrjen e masës disiplinore “shkarkim nga detyra”, është bërë në 12 
raste, (vendimet nr. 4, 45, 46, 47, 48, 64, 89, 90, 91, 92, 100, 102, të vitit 2014) nga të cilat:

• 3 raste janë ndryshuar nga vetë MD (vendimet 46/2014, 47/2014, 102/2014)
• 2 raste janë ndryshuar nga MD, pas rrëzimit nga KLD të propozimit për masën  
 “shkarkim nga detyra”, si të papërshtatshme me shkeljen e kryer    
 (vendimet 44/2014, 48/2014)
• 5  raste janë rrëzuar nga KLD dhe MD nuk ka propozuar masë tjetër më të butë  
 (vendimet 64/2014, 89/2014, 90/2014, 91/2014, 92/2014)
• 2 raste janë pranuar nga KLD, duke vendosur shkarkimin nga detyra 
 (vendimet 45/2014, 100/2014)

Fig. 3 - Çfarë ka ndodhur me propozimet për “shkarkim nga detyra”
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Në dy raste, rrëzimi i kërkesës së MD është bërë me arsyetimin se ai nuk kishte sjellë prova, si dhe 
IKLD nuk mund ti merrte këto prova nga ILDPKI, pasi ky i fundit, kohë më parë i kishte cilësuar 
si “të dhëna personale”. Për më shumë shih Shembullin 4. Nga verifikimet rezultoi se është e 
vërtetë që ekziston një shkresë e ILDKPI drejtuar IKLD e cila sugjeron një interpretim të tillë.

b. Vërejtjet me paralajmërim

MD ka propozuar dy masa disiplinore “vërejtje me paralajmërim”, sipas vendimeve nr. 63/2014 
dhe 88/2014. KLD ka vendosur pranimin e njërës prej tyre  dhe rrëzimin e tjetrës, pasi Ministria 
e Drejtësisë ndryshoi vetë masën e propozuar nga “vërejtje me paralajmërim”, në “vërejtje”.

Fig. 4 - Çfarë ka ndodhur me propozimet për “vërejtje me paralajmërim”
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c. Dërgimi për 1 – 2 vjet në një gjykatë tjetër të të njëjtit nivel

MD ka propozuar 5 raste për marrjen e masës disiplinore “dërgimin 1 - 2 vjet në një gjykatë tjetër”, 
të trajtuara në vendimet nr. 65, 99, 101, 104, 105 të vitit 2014, nga të cilët të gjithë janë ndryshuar:

• 3 raste janë ndryshuar nga MD, duke kërkuar masën disiplinore “vërejtje me paralajmërim”
• 1 rast është ndryshuar nga MD, duke kërkuar masën disiplinore “vërejtje”
• 1 rast është pushuar me kërkesë të MD

Fig. 5 - Çfarë ka ndodhur me propozimet për “dërgim 1 - 2 vjet në një gjykatë tjetër”
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Nga sa konstatohet, asnjë masë disiplinore e nisur për “dërgimin 1-2 vjet në një gjykatë tjetër” nuk 
është kërkuar për t’u vazhduar deri në fund nga MD, pasi ky i fundit ka ndryshuar vetë fatet 
e kërkesave së tij, duke sjellë si rezultat që KLD të mos trajtojë asnjë kërkesë të tillë.

Shembulli 2 - Vendimi nr.101, datë 16.07.2014

“…Gjykimi i kësaj mosmarrëveshjeje familjare, ka kapërcyer në mënyrë të konsiderueshme, afatin e 
caktuar nga vendimi i KLD-së, “Mbi kriteret matëse të veprimtarisë gjyqësore”. Rezulton se nga data 
e marrjes së çështjes me short për gjykim për herë të parë, kur gjyqtarja A.Z. ka vendosur kthimin e 
padisë dhe akteve të saj paditësit, çështja ka zgjatur për një afat prej 1 vit e 5 muaj, ende pa u mbyllur 
gjykimi me vendim përfundimtar themeli.

Konstatohet zvarritje e gjykimit, e cila ka ardhur për shkak të dy vendimeve të gabuara të gjyqtares 
A.Z. për pushimin e gjykimit, megjithëse Gjykata e Apelit Vlorë ka urdhëruar vazhdimin e gjykimit.

12. Gjithashtu Këshilli i Lartë i Drejtësisë konstaton se gjatë seancës plenare, Ministri i Drejtësisë 
tërhoqi kërkesën e tij për procedim disiplinor ndaj gjyqtares A.Z. me argumentin se çështja është ende 
në gjykim nga kjo gjyqtare dhe se në këto kushte ky procedim mund të ndikojë në çështjen që gjyqtarja 
po shqyrton. Në këto kushte Ministri i Drejtësisë kërkoi pushimin e procedimit disiplinor ndaj saj.”

Në Shembullin 2, MD pas verifikimit të veprimtarisë së gjyqtares A.Z., ka nisur procedimin 
disiplinor ndaj saj, duke propozuar masën “dërgim për 2 vjet në një gjykatë të të njëjtit nivel jashtë rrethit 
gjyqësor ku gjyqtari ka emërimin e tij”. Në seancën e shqyrtimit të procedimit disiplinor nga KLD, 
MD ka tërhequr kërkesën, ndonëse shkelja e konstatuar ishte e rëndë (bazuar dhe në masën 
disiplinore të propozuar nga vetë MD dhe rezultatet e inspektimit nga Inspektoriati i KLD-së) 
duke kërkuar pushimin e procedimit, me argumentin se kjo do të sillte cënim të procesit të rreg-
ullt ligjor të ankuesit (i cili ishtë paditës në çështjen që rezultoi me shkelje). Në këtë rast mungon 
një analizë për mundësinë e shkeljes së të drejtës së ankuesit (paditësit) si pasojë e një gjykimi të 
njëanshëm për shkak se ai kishte kërkuar procedimin disiplinor ndaj gjyqtares. Në këtë rast MD 
ka qenë në dijeni që në fillim për këtë situate dhe nuk e ka parë si pengesë për nisjen e proced-
imit disiplinor, pasi edhe ligji nuk parashikon asnjë pengesë ligjore për këtë qëllim.

KLD në rastin konkret e ka arsyetuar pushimin e çështjes duke bërë një analogji me nenin 
201 të Kodit të Procedurës Civile, i cili përcakton se “Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund të heqë 
dorë nga gjykimi i padisë. Në këtë rast gjykata vendos pushimin e gjykimit [...]”

Kjo analogji nuk është e drejtë, pasi KLD, megjithëse konsiderohet si një organ quasi gjyqësor, 
ai nuk është organ gjyqësor i mirëfilltë, por përngjan më shumë me një organ të shqyrtimit 
administrativ. Analogjia më e përshtatshme ku duhej të mbështetej vendimarrja e KLD-së do 
të ishte Kodi i Procedurave Administrative, i cili në nenin 101 shprehet:

“1. Palët e interesuara, me anën e një deklarate me shkrim, mundtë tërhiqen nga procedimi ose nga 
ndonjë prej pretendimeve të formuluara, si dhe të heqin dorë nga të drejtat dhe interesat e tyre të ligjshme, 
me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë nuk lejohet me ligj.
 2. Tërheqja ose heqja dorë e palëve të interesuara nuk ndikon në vazhdimin e procedimit, në qoftë se 
administrata është e mendimit se procedimi është në interes të publikut.”
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4 Dispozita e mësipërme përmban një parashikim ndryshe nga Kodi i Procedurës Civile, për 
shkak se në një proces civil, interesi i përballjes së palëve është privat, ndërsa në një procedim 
administrativ mund të përfshihet edhe interesi publik, çka detyron organin të shqyrtojë 
çështjen, pavarësisht mungesës së interesit nga nismëtari.

Në procedimet e KLD-së, interesi publik qendron pikërisht në evidentimin e shkeljeve të 
gjyqtarëve dhe marrjen e masave ndaj tyre, pavarësisht arsyeve/justifikimeve, që mund të 
përdoren për të tërhequr ankesën.

d. Ulje në detyrë për  1 – 2 vjet

MD ka propozuar në një rast fillimisht masën disiplinore “ulje në detyrë për 1 – 2 vjet”, trajtuar në 
vendimin nr. 62/2014. Më tej, MD ka kërkuar vetë ndryshimin në “vërejtje me paralajmërim” dhe 
pas rrëzimit të saj, ai ka propozuar masën “vërejtje”, e cila është pranuar nga KLD.

e. Autorizimet për procedim penal dhe pezullimi i gjyqtarëve

Për një gjyqtar është vendosur të pranohet kërkesa e Prokurorit të përgjithshëm për marrjen 
e autorizimit për fillimin e procedimit penal dhe KLD ka pezulluar gjytarin Dh.P. nga detyra, 
si dhe ka urdhëruar inspektimin përkatës (shih vendimet 49/2014, 50/2014, 51/2014).

4.5. Shkeljet e konstatuara 

Disa nga shkeljet e konstatuara nga MD dhe për të cilat është nisur dhe procedimi disiplinor 
ndaj gjyqtarëve janë: (1) zvarritjet e procesit gjyqësor; (2) zvarritje në arsyetimin e vendimit; 
(3) shkelje e ligjit; (4) shkelje të vendimeve unifikuese të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës 
së Lartë; (5) shkelje të rregullave të etikës; (6) shkelja e rregullave për deklarimin e pasurisë.

Siç rezulton dhe në Figurën 7, numri më i lartë i shkeljeve lidhet me shkelje të ligjit, që 
konsistojnë kryesisht në mosrespektim të dispozitave procedurale penale dhe civile si në 
shembullin vijues, i cili përfaqëson edhe një rast të diskutueshëm:

Fig. 6 - Shkeljet e konstatuara
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Shembulli 3 - Vendimi nr.63, 28.05.2014

“ …Këshilli vlerëson se vendimi nr. 130, datë 12.03.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor X, është 
marrë në zbatim të gabuar të ligjit procedural penal në dhënien e masës së sigurimit “arrest në shtëpi”, 
parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale. Në caktimin e masës së sigurimit personal ndaj shtetasit S.K., 
gjyqtar_ V.D., ka anashkaluar kriteret e përgjithshme (neni 229/1/2 të K.Pr. Penale), ashtu dhe 
kriteret e veçanta (neni 230/1 i K.Pr. Penale), pa bërë analizë konkrete të rrethanave të faktit mbi 
mënyrën e kryerjes së veprës penale.”

Në këtë rast KLD, pasi ka konkluduar se vendimi është në zbatim të gabuar të legjislacionit 
procedural penal, ka rrëzuar si kërkesën fillestare të MD për caktimin e masës disiplinore 
“vërejtje me paralajmërim”, ashtu edhe kërkesën e ndryshuar nga MD, për caktimin e masës 
“vërejtje”. KLD ka rrëzuar të dyja masat e propozuara me argumentimin se ka kryerje të 
shkeljes së disiplinës nga gjyqtari, por jo deri në atë shkallë sa të mbajë përgjegjësi 
disiplinore. Shkelja e kryer nga gjyqtari dhe natyra e saj nuk janë në atë masë, që të përligjin 
kërkesën e Ministrit për masë disiplinore. Në këtë rast procedimi disiplinor ka nisur në 
bazën e një inspektimi të Inspektoriatit të Ministrisë së Drejtësisë. Nëse  do të nisej në bazë 
të inspektimit të Inspektoriatit të KLD-së, do të ishte zbatuar neni 34 i Rregullores për 
Organizimin dhe Funksionimin e IKLD, ku parashikohet se gjyqtarit mund ti tërhiqet vëmëndja 
me shkrim dhe kjo të bëhet pjesë e dosjes së vlerësimit të gjyqtarit. 

Zvarritja e procesit gjyqësor përbën një shkelje që është konstatuar shpesh në veprimtarinë e gjyqtarëve.

Një tjetër shkelje e konstatuar është fshehja dhe deklarimi i rremë të pasurisë, për të cilën MD 
ka iniciuar 4 raste të procedimit disiplinor, konkretisht kundër gjyqtarit K.Dh, K.Ç, Sh.Ll, 
Gj.Gj, duke kërkuar caktimin e masës disiplinore, shkarkim nga detyra. Për një nga gjyqtarët, 
konkretisht kundër gjyqtarit Sh.Ll, KLD ka pranuar masën disiplinore, duke vendosur 
“shkarkimin nga detyra” (vendimi nr. 100/2014).

Në dy rastet e tjerë, KLD ka rrëzuar kërkesën me arsyetimin se MD nuk i ka vënë në dispozicion 
dokumentat për të provuar shkeljen dhe se ILDKPKI nuk ja mundëson Inspektoriatit të 
KLD-së aksesin në këto dokumenta, bazuar në një praktikë të kohëve më parë.

Shembulli 4 - Vendimi nr.90, 07.07.2014

17. “…Përfundimisht, për sa më sipër MD i propozon KLD-së: “Procedimin disiplinor të gjyqtarit 
të Gjykatës së Apelit Tiranë, GJ.Gj dhe marrjen e masës disiplinore ndaj tij “Shkarkim nga detyra”. 
Gj.Gj duhet t’i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore në përputhje me nenet 31 e vijues të ligjit nr.9877, datë 
18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, për kryerjen e akteve dhe 
sjelljeve që diskreditojnë pozitën dhe figurën e tij, në përputhje me parashikimet e nenit 32 të ligjit...”

21. Këshilli në këto kushte, duke marrë në konsideratë edhe faktin se, në një rast tjetër analog, ILDPKI, 
ka refuzuar zyrtarisht të vërë në disozicion të Inspektoriati të KLD, me argumentin se dhënia e këtij 
dokumentacioni përbën shkelje të plotë të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”, i ndryshuar, si dhe duke pasur në vëmendje detyrimin kushtetues për garantimin e një procesi 
të rregullt ligjor të mbështetur në prova dhe fakte, ndaj kujtdo gjyqtari që procedohet, konstaton se është 
në pamundësi objective të trajtimit pozitivisht të kërkesës së MD.
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4 Sipas shembullit 4, KLD ka rrëzuar kërkesën me arsyetimin se në një rast analog, LDKPKI 
nuk i ka vënë në dispozicion dokumentacionin, me arsyetimin që këto të dhëna përbëjnë të 
dhëna personale. Kaq ka mjaftuar për të mos investuar IKLD të verifikojë situatën dhe të 
marrë provat përkatëse.

Ky arsyetim i KLD nuk qëndron pasi bazuar në nenin 34 të ligjit nr.9049, dt.10.04.2003  
“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të 
disa nënpunësve publik”, i ndryshuar, këto të dhëna janë të lejuara edhe për publikun, dhe si 
rrjedhim logjik nuk mund të ketë kufizime për institucionet, për më tepër një institucioni që 
monitoron veprimtarinë e punës së gjyqtarëve, duke u shprehur:

“Të dhënat, që grumbullohen nga deklarimi, sipas këtij ligji, janë të lejueshme për publikun vetëm në 
përputhje me ligjin nr.8503 49, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” 
dhe me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar.”

Për ta pasur më të qartë situatën, vlen të theksojmë se Gjykata Kushtetuese ka bërë një 
interpretim me Vendimin nr. 16 dt. 11.11.2004, ku kjo gjykatë shprehet:

“Në këtë kuptim, rezulton se Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe i Kontrollit të Pasurive nuk bën 
dhe nuk mund të bëjë publike me iniciativën e tij të dhënat që përmban deklarata vetjake e subjektit 
deklarues. Këto të dhëna jepen vetëm në bazë të kërkesës së bërë (nga publiku) dhe në përputhje me 
kriteret kushtetuese e ligjore për çdo rast konkret, por sigurisht pa qenë nevoja e dhënies së pëlqimit 
paraprak nga subjekti deklarues…..Të dhënat që përfitohen nga deklarimi janë të lejueshme për 
publikun në përputhje me ligjin nr.8503, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet 
zyrtare. Ai është në përputhje me synimin kryesor të ligjvënësit në hartimin e këtij ligji, për t’i dhënë 
prioritet të drejtës së informimit, (pra interesit të përgjithshëm publik), ndaj interesave private, të 
shprehura në këtë rast, në formën e deklarimit dhe të publikimit të mundshëm të të dhënave personale 
mbi të ardhurat dhe pasurinë e subjekteve deklaruese”

Bazuar në dispozitat e mësipërme, Res Publica i kërkoi ILDKPKI-së vënien në dispozicion 
të deklaratave të pasurisë së një prej gjyqtarëve të sipërpërmendur. ILDKPKI brenda afateve 
ligjore vuri në dispozicion kopjet e deklaratave. 

Ky test i kryer nga ana jonë (Res Publica) hodhi poshtë pretendimin e KLD-së për vështirësinë 
apo pamundësinë e IKLD-së, për marrjen e këtyre deklaratave nga ILDKPKI. Në këto 
kushte, arsyetimi i KLD-së që nuk mund të vazhdonte procesin disiplinor pasi  ILDKPKI 
nuk i ka vënë në dispozicion dokumentat, është thjesht një justifikim, ndërsa arsyet e rrëzimit 
të kërkesës nga KLD mbeten të dyshimta. Për më tepër, edhe Inspektoriati i KLD-së, në 
raportin e tij për vitin 2013 thekson se:

“Gjatë vitit 2013, IKLD në 2 raste ankesash ka bashkëpunuar me ILDKP për verifikimin e 
pretendimeve të ankuesve mbi çështje të pasurisë së dy gjyqtarëve. Nga verifikimi i të dy këtyre rasteve, 
u konkludua se ankesat ishin të pabazuara. Në vlerësimin e IKLD-së, edhe në këtë drejtim duhet të 
rritet niveli i bashkëpunimit. Gjithashtu, duhet të vendosen kontakte dhe të krijohet një marrëdhënie e 
shëndoshë bashkëpunimi edhe me Komisionin e Etikës së Konferencës Gjyqësore Kombëtare. Në këtë 
mënyrë realizohet përmbushja tërësisht e detyrave të IKLD-së, të sanksionuara në nenin 16 të ligjit nr. 
8811/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e KLD-së” dhe në nenin 21 të IKLD-së.50” 

49 Shfuqizuar me ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Praktikisht ligji nr. 119/2014  
 zëvendëson ligjin nr. 8503/1999, duke zgjeruar të drejtën e informimit.
50 Raporti vjetor mbi veprimtarine e IKLD, 2013, faqe 27, mund të aksesohet në: 
 file:///C:/Users/Planet/Downloads/inspektorati-2013.pdf



29

D
ISA

 SH
K

A
Q

E Q
Ë STIM

U
LO

JN
Ë PA

N
D

ËSH
K

U
ESH

M
ËRIN

Ë N
Ë V

EPRIM
TA

RIN
Ë E K

LD

Nga sa më sipër duket se pretendimi i KLD-së, se IKLD nuk ka pasur akses në deklaratat e 
pasurisë, është i pabazuar, edhe sepse vetëm një vit më parë, në vitin 2013, IKLD ka pasur 
raste të bashkëpunimit me ILDKPI, pavarësisht se niveli i aksesit në dokumentacion është 
varur nga vullneti i ILDKPI.

4.6. Mosveprimi i Ministrit të Drejtësisë, me pasojë parashkrimin e procedimit disiplinor

Neni 34 i ligjit nr. 9877 dt. 18.02.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor 
në Republikën e Shqipërisë” përcakton se afati për nisjen e një procedimi disiplinor është 
5 vjet nga koha kur ka ndodhur shkelja, por jo më vonë se 1 vit nga momenti kur Ministri 
i Drejtësisë është vënë në dijeni. Nëse MD nuk reagon brenda 1 viti atëherë procedimi 
disiplinor nuk mund të nisë, megjithëse mund të jenë konstatuar shkelje të lehta apo të rënda 
të detyrës nga ana e gjyqtarëve.

Lidhur me këtë moment Res Publica ka evidentuar një diskutim të bërë në mbledhjen e 
datës 4 Shkurt 2015, ku Presidenti i Republikës i ka përmendur Ministrit të Drejtësisë disa 
raste për të cilat ai ka marrë dijeni zyrtarisht, shoqëruar me datat përkatëse, dhe që Ministri 
nuk ka vepruar brenda afatit ligjor 1 vjeçar, duke sjellë si pasojë parashkrimin e procedimeve 
disiplinore. MD u shpreh se shqetësimi i Presidentit të Republikës ishte me vend, dhe se nuk 
mbante mend detajet konkrete të këtyre çështjeve, për të cilat do të informonte KLD-në në 
mbledhjen e rradhës. IKLD referon gjithashtu këto raste në raportin e vitit 2014. Ende nuk 
është dhënë ende asnjë sqarim nga MD për shqetësimin e ngritur. Më poshtë citojmë pjesë 
nga diskutimi i bërë në mbledhjen e datës 4 Shkurt 2015:

Bujar Nishani: […] Mirë, edhe unë kam një shqetësim, në fakt Zoti Ministër, me ju, para se të 
filojmë shqyrtimin e këtyre rasteve. Janë depozituar në Ministrinë e Drejtësisë praktikat e shkeljeve 
disiplinore të pretenduara për disa gjyqtarë, për të cilët na rezulton se është kaluar afati 1 vjeçar i 
gjykimit dhe i shqyrtimit të tyre nga ana e Këshilit të Lartë të Drejtësisë, çka tashmë e bën të pamundur 
praktikisht shqyrtimin e shkeljeve disiplinore të tyre. E kam fjalën për gjyqtarët: Sh. P. të rethit gjyqësor 
Durës, e cila është depozituar në Ministrinë e Drejtësisë që në datën 20 mars të 2013-ës; A. Ç., një rast 
tjetër krahas atij të cilit është shqyrtuar një herë nga Këshili i Lartë i Drejtësisë, i çuar në Ministrinë 
e Drejtësisë në datën 24 janar të 2014-ës (rasti i dytë); gjyqtarin I. P. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Elbasan, edhe ky idepozituar në janar të 2014-ës; gjyqtaren E. M. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Korçë, kjo e depozituar në prill të 2013-ës; gjyqtarin A. Y. të rethit gjyqësor Shkodër, depozituar në 
korrik të 2013-ës; gjyqtarin B. M. të rethit gjyqësor Elbasan, në janar 2014. Natyrisht është e drejta 
juaj që të vendosni që të mos isilni për shqyrtim, por unë mendoj që do të ishte normale që Këshili i 
Lartë i Drejtësisë të merte një informacion nga ju për mos vijmin e shqyrtimit të shkeljeve disiplinore të 
pretenduara për këto gjyqtarë.

Nasip Naço: Faleminderit, Zoti President! 
Në emrat që ju cituat, të paktën me një freskim të kujtesës, më kujtohet vetëm për Zonjën Sh. P., 
gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durës, të cilën gjatë kohës që kam marë detyrën si Ministër i 
Drejtësisë nuk më është dorëzuar detyra zyrtarisht. E kam patur edhe të pamundur për të marë edhe të 
gjitha materialet dhe për këtë kam depozituar në emër të Ministrisë së Drejtësisë një kalëzim penal në 
Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Çështja është duke u hetuar, në mos gaboj. Për rastet e tjera, në 
mbledhjen më të afërt do t’ju informoj dhe zyrtarisht me shkrim edhe duke dhënë shpjegimet e rasti, pasi 
është çështje e afateve dhe procedurave. Nuk më kujtohen të gjitha. Shqetësimi juaj është me vend dhe 
do të respektoj shqetësimin tuaj duke informuar zyrtarisht Këshilin e Lartë të Drejtësisë. Faleminderit!
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5.1. Presidenti Republikës

Presidenti i Republikës është njëkohësisht edhe kryetari i KLD-së dhe drejton mbledhjet 
që zhvillohen nga ky institucion. Pavarësisht se në ligj nuk janë parashikuar kompetenca të 
veçanta për kontrollin e veprimtarisë së gjyqtarëve nga Presidenti, këtij institucioni i janë 
paraqitur disa raste për shqyrtim nga Ministri i Brendshëm, për të cilat ky i fundit pretendon 
se ka shkelje në veprimtarinë e gjyqtarëve. Bazuar në këto korespondenca, Res Publica iu 
drejtua Presidentit të Republikës, me kërkesën për informacion se si janë trajtuar këto raste 
dhe çfarë masash janë marrë prej tij. Presidenti na vuri në dijeni se rastet e paraqitura i janë 
dërguar MD dhe në dijeninë e tij ato janë në proces verifikimi. 

Bazuar në përgjigjen e Presidentit të Republikës, Res Publica pyeti zyrtarisht MD se si po 
trajtohen këto raste te dërguara nga Presidenti (me ankesë të Ministrit të Brendshëm). Sipas 
këtij institucioni, për këto raste të evidentuara nga Ministri i Brendshëm, Ministri i Drejtësisë 
ka urdhëruar inspektimin në gjykatat e rretheve gjyqësore dhe gjykatat e apelit. Sipas Ministrit:

• Nga verifikimet e kryera janë konstatuar shkelje gjatë ushtrimit të detyrës [në një rast] dhe në  
 këto kushte nga Ministri i Drejtësisë është inicuar procedimi disiplinor për marrjen e masës  
 disiplinore “shkarkim nga detyra”. Kjo kërkesë është në pritje të procedimit nga ana e KLD.
• Ndërsa për 14 vendime, për të cilat pretendohet se ka shkelje, është bërë kontrolli nga   
 inspektoriati i MD, por raporti i kontrollit është në proces përpunimi.

Bazuar në dy kërkesat që Ministri i Brendshëm i ka dërguar Presidentit, më 04.04.2014 dhe 
18.04.2014, rezulton se janë 66 vendime për të cilat, pretendohen shkelje nga gjyqtarët. Në 
një studio televizive (Ora News, emisioni Tonight me gazetaren Ilva Tare), Kryeministri ka 
ritheksuar këto raste të denoncuara nga Ministri i Brendshëm, duke ripërsëritur disa prej 
tyre në detaje. Ndërkohë nga ana tjetër, Ministri i Drejtësisë ka verifikuar vetëm 15 raste prej 
tyre, ndërsa për rastet e tjera ai nuk informon nëse ka ndërmarrë veprime. Në dukje ka një 
mospërputhje mes vullnetit të anëtarëve të qeverisë, ku ndryshe shfaqet në rrugë mediatike 
dhe ndryshe shfaqet në rrugë zyrtare.

5. RAPORTI I 
INSTITUCIONEVE TE 

TJERA ME KLD
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4 5.2. Avokati i Popullit

Një nga institucionet që merr dhe përpunon ankesa mbi veprimtarinë e gjyqtarëve është edhe 
Avokati i Popullit, i cili pasi merr ankesat, ia dërgon ato për verifikim Inspektoriatit të Ministrisë 
së Drejtësisë. Për të përcaktuar detyrat dhe mënyrën e bashkëpunimit më 12.02.2013, midis 
MD, KLD dhe Avokatit të Popullit, është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, në 
bazë të të cilit janë përcaktuar mënyrat e koordinimit, ndarjes së informacionit, nxitjes dhe 
marrjes së masave sensibiluese të publikut, etj. Sipas këtij memorandumi, Inspektoriati i MD 
pasi përfundon inspektimet e rasteve të adresuara nga Avokati i Popullit, ia komunikon atij 
përfundimet, me qëllim që të informohet në vazhdim edhe ai që ka nisur ankimin pranë 
Avokatit të Popullit.

Qendra Res Publika ka kërkuar informacion nga institucioni i Avokatit të Popullit mbi 
numrin e rasteve të dërguara nga ky institucion, drejt Inspektoriatit të MD dhe për ecurinë e 
këtyre rasteve. Sipas informacionit zyrtar të marrë nga Avokati i Popullit, gjatë vitit 2014, ky 
institucion ka trajtuar 3 ankesa, kryesisht të përqendruara tek zvarritja e procesit gjyqësor. Ato 
i janë dërguar Inspektoriatit të MD për verifikim dhe në bazë të Memorandumit, Inspektoriati 
i ka komunikuar Avokatit të Popullit se për një nga rastet është marrë masë disiplinore nga 
IKLD “tërheqje vëmendjeje me shkrim” me arsyen se ka patur zvarritje të gjykimit. Ndërsa 2 rastet 
e tjera janë ende në proces verifikimi.

Bazuar në shkresën e Avokatit të Popullit, rezulton se për vitin 2014 ka më pak ankesa 
krahasuar me vitin 2013, ku numri i ankesave të trajtuara nga ky institucion ishte 11. Në 3 raste, 
ankuesit kanë pretenduar se gjyqtarët kanë marrë një vendim, duke kryer veprime korruptive. 
Lidhur me këto pretendime KLD është shprehur që nuk është institucioni kompetent dhe 
ka sugjeruar që ankuesit ti drejtohen institucionit kompetent, që është prokuroria. Rastet 
e tjera lidhen me ankesa për zvarritje të procesit gjyqësor dhe shkelje të ligjit. Në asnjërin 
rast nuk kemi informacion, nëse është marrë ndonjë masë konkrete përfundimtare. KLD 
është shprehur vetëm për 2 raste se janë në proces verifikimi, në 3 të tjera që nuk ka vend 
për verifikim, në 1 rast MD është shprehur se do të mbajë në konsideratë kryerjen e një 
inspektimi, ndërsa për 1 tjetër KLD ka konstatuar që ka pasur shkelje, por që do të mbahen 
në konsideratë në të ardhmen.

Rënia e numrit të ankesave, e shoqëruar me një koeficient të ulët të ndëshkueshmërisë, është 
tregues se Avokatit të Popullit nuk i është dhënë pesha e duhur nga KLD dhe MD, duke e  
vënë në pikëpyetje memorandumin e bashkëpunimit, midis këtyre institucioneve. 

5.3. Inspektoriati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive dhe   
	 Konfliktin	e	Interesit	(ILDKPKI)

Një autoritet shumë i rëndësishëm që nxit marrjen e masave konkrete, në funksion të 
parandalimit dhe luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të shtetit ligjor, është dhe ILDKPKI, 
që vepron në mbështetje të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e 
pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” dhe ligjit Nr. 
9367, dt.07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 
publike”, i ndryshuar. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për deklarimin dhe 
kontrollin e pasurisë, të legjitimitetit të burimeve të krijimit të saj, detyrimeve financiare për 
të zgjedhurit, nëpunësit publikë, për familjarët e tyre dhe për personat e lidhur me ta.
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Për periudhen janar-tetor 2014, ILDKPKI ka njoftuar në faqen e saj zyrtare, se ka bërë 
kallëzime penale dhe ka njoftuar KLD dhe MD, për marrjen e masave disiplinore ndaj 7 
gjyqtarëve, nga të cilët, 6 prej tyre për veprën penale të “Fshehjes dhe deklarimit të rremë të pasurisë 
dhe pastrimit të produkteve të veprës penale parashikuar nga nenet 257/a/2 dhe 287 të Kodit Penal”.

Ndërsa për një rast tjetër, ndaj gjyqtarit GJ.GJ, ILDKPKI shprehet se ka paraqitur kallëzim 
penal në Prokurorinë e Përgjithshme, duke kërkuar fillimin e proçedimit penal ndaj këtij 
subjekti, me funksion gjyqtar, anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për veprat penale të 
fshehjes dhe deklarimit të rremë të pasurisë në bashkëpunim, falsifikimit të dokumentave në bashkëpunim, 
pastrimit të produkteve të veprës penale në bashkëpunim, dhe korrupsionit parashikuar nga nenet 257/a e 
25, neni 186 e 25, neni 287 e 25, neni 319/ç të Kodit Penal.

Si rezultat i monitorimit nga ana jonë rezulton se MD ka nisur procedim disiplinor me 
referencë të ILDKPKI vetëm ndaj 4 gjyqtarëve, duke propozuar masën disiplinore të 
“shkarkimit nga detyra”. 

KLD ka vendosur shkarkimin nga detyra të një gjyqtari me arsyetimin se në marrjen e 
vendimit ka patur shkelje ligjore dhe se ndaj gjyqtarit ka patur kërkesë për procedim penal 
për shkelje të konstatuara nga ILDKPKI.

KLD ka rëzuar kërkesën dhe nuk ka marrë asnjë masë disiplinore për tre gjyqtarë të tjerë, me 
arsyetimin se kërkesa për procedim disiplinor është bazuar vetëm në një shkresë të ILDKPKI, 
por jo në prova konkrete. 

Mungesa e bashkëpunimit midis organeve në disa raste është e dukshme, ku raste të përsëritur 
janë tregues seriozë të stimulimit të pandëshkueshmërisë.
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin 
e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 36 parashikon të 
drejtën e gjyqtarit për t’u ankuar ndaj vendimit të shkarkimit nga detyra brenda 15 ditëve 
nga njoftimi i vendimit të  Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ankimi shyrtohet nga Gjykata e 
Lartë, e cila vendos në Kolegjet e Bashkuara. Ndërsa për masat e tjera disiplinore, me hyrjen 
në fuqi të ligjit nr. 49/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e gjykatave administrative 
dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative,” i ndryshuar, ankimi bëhet në Gjykatën e 
Administrative të Apelit, Tiranë. 

Nga verifikimi paraprak në faqet e internetit të gjykatave u identifikuan fillimisht 5 raste 
ankimesh, por më pas, me ndihmën e Inspektoriatit të KLD-së dhe zyrtarëve të vetë KLD-së u 
bë i mundur identifikimi edhe i 5 rasteve të tjerë, duke arritur në 10 raste gjithsej kur gjyqtarët e 
ndëshkuar kanë ushtruar të drejtën e ankimit për masën disiplinorë të dhënë ndaj tyre. 

Duhet theksuar se e drejta e ankimit në gjykatë i takon vetëm gjyqtarëve, ndërsa organet që 
marrim pjesë në procedim nuk mund të ushtrojnë një të drejtë të tillë. Nga njëra anë, nëse e 
drejta e ankimit do i njihej Inspektoriatit të KLD-së, kjo do të shoqërohej me një pasojë pozitive 
përsa i përket mbrojtjes së punës që kanë bërë inspektorët që kanë verifikuar shkeljet dhe që 
MD apo KLD nuk i marrin në konsideratë. Nga ana tjetër kjo e drejtë do të sillte edhe një 
pasojë negative, duke e shndërruar KLD-në thjesht në insancën e parë të një procesi disiplinor. 
Në këtë rast organi që do të bëhej vendimtar për ndëshkimin e gjyqtarëve do të ishte gjykata 
dhe në këtë mënyrë do të shtrembërohej vetë kuptimi i ekzistencës së KLD-së, si një trupë e 
pavarur që qendron mbi gjyqësorin. Ushtrimi i të drejtës së ankimit vetëm nga gjyqtarët rrit 
vlerën e diskrecionit të KLD-së në vlerësimin e masës ndëshkimore dhe nuk përfshin në rolin e 
ndëshkuesit asnjë organ tjëtër, si dhe njëkohësisht u jep gjyqtarëve një mjet për t’u mbrojtur nga 
vendimet e padrejta, si një mundësi që shteti i së drejtës duhet t’ua sigurojë edhe vetë gjyqtarëve.

Në një aspekt, vihet re që MD nuk nis procedime në të gjithë rastet e sugjeruara nga IKLD, 
duke vendosur arkivimin e çështjeve. Ky arkivim (mbyllje e dosjes) nuk shoqërohet me 

6. ANKIMI NDAJ MASAVE 
DISIPLINORE
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Tab. 1 - Ecuria e proceseve të ankimeve ndaj vendimeve të KLD-së

Nr. Gjyqtari
i ankuar

Vendimi
i K LD

Masa e dhënë Ecuria e procesit

1 E.Gj. 44/2014 Transferim në Gjykatën   Gjykata Administrative e Apelit ka rrëzuar
padinë. Çështja është në pritje për shqyrtim
nga Gjykata e Lartë. Kjo e fundit e ka
dërguar paraprakisht çështjen për interpretim
në Gjykatën Kushtetuese.

2 A.Ç. 45/2014 Sharkim nga detyra Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së
Lartë kanë prishur vendimin e KLD-së
dhe kanë vendosur dërgimin e çështjes
për rishqyrtim në KLD.

3 E.H. 46/2014 Vërejtje me paralajmërim Gjykata Administrative e Apelit ka
rrëzuar padinë. Çështja është në pritje
për shqyrtim nga Gjykata e Lartë.

4 N.P. 47/2014 Vërejtje me paralajmërim Gjykata Administrative e Apelit ka
rrëzuar padinë. Çështja është në pritje
për shqyrtim nga Gjykata e Lartë.

5 E.T. 48/2014 Vërejtje me paralajmërim Gjykata Administrative e Apelit ka
rrëzuar padinë.

6 L.H. 62/2014 Vërejtje Gjykata Administrative e Apelit ka
rrëzuar padinë. Çështja është në pritje
për shqyrtim nga Gjykata e Lartë.

7 A.Y. 88/2014 Vërejtje me paralajmërim Gjykata Administrative e Apelit ka pranuar
padinë dhe ka shfuqizuar vendimin e KLD.
Çështja është në pritje për shqyrtim nga
Gjykata e Lartë.

8 B.M. 99/2014 Vërejtje me paralajmërim Në pritje për shqyrtim nga Gjykata
Administrative e Apelit, Tiranë.

9 I.P. 104/2014 Vërejtje me paralajmërim Në pritje për shqyrtim nga Gjykata
Administrative e Apelit, Tiranë.

10 H.Ç. 105/2014 Vërejtje me paralajmërim Gjykata Administrative e Apelit ka pranuar
padinë dhe ka shfuqizuar vendimin e KLD.
Çështja është në pritje për shqyrtim nga
Gjykata e Lartë.

e Rrethit Gjyqësor Kavajë
për 2 vjet

arsyetim, duke lënë shteg të mjaftueshëm për abuzim. IKLD nuk ka të drejtë të ankohet në 
këto raste, duke shënuar një aspekt shumë problematik që ndikon negativisht që në zanafillën 
e një procedimi disiplinor. 

Vendimmarrja e MD duhet të jetë objekt i kontrollit gjyqësor dhe ligji nuk siguron mjete të 
mjaftueshme që pjesëmarrësit në procedurën e verifikimit të shkeljeve të ushtrojnë këtë lloj 
kontrolli, duke e lënë vendimmarrjen e MD të marrë formë finale në rrugë administrative.

Informacioni i përmbledhur rreth ecurisë së ankimeve ndaj vendimeve të KLD-së është si 
më poshtë:
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Një problematikë shqetësuese që është konstatuar në veprimtarinë e Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë, sidomos gjatë muajve të parë të periudhës së monitorimit, ishte mungesa e 
transparencës, në lidhje me vendimmarrjen e tij.

Gjatë monitorimit të faqes së internetit të KLD-së, u konstatua se disa vendime nuk ishin 
publikuar. Nisur nga ky fakt janë dërguar në KLD disa kërkesa për informacion, për vënien në 
dispozicion të dokumentacionit, fillimisht për vendimin nr. 90/2014 dhe më pas për një numër 
vendimesh të papublikuara në faqen zyrtare, si dhe të disa dosjeve të shqyrtimit të procedimeve 
disiplinore ndaj gjyqtarëve. KLD ka refuzuar fillimisht të verë në dispozicion dosjet e 
procedimeve disiplinore, me arsyetimin se cenohet mbrojtja e “të dhënave personale”. Çështja u 
dërgua për shqyrtim në gjykatë, por për shkak të hyrjes në fuqi të ligjit të ri, nr. 119/2014 “Për 
të drejtën e Informimit”, Res Publica kërkoi pushimin e çështjes gjyqësore dhe njëkohësisht 
nisi një kërkesë bazuar në ligjin e ri. KLD refuzoi sërish të verë në dispozicion dosjet dhe 
Res Publica e dërgoi çështjen te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, i cili vendosi të detyrojë KLD-në të japë dokumentacionin e kërkuar. Pas 
kësaj, KLD bëri transparencë dhe vuri në dispozicion dokumentacionin.

Ndryshimet ligjore të fundit, duke synuar ndër të tjera rritjen e transparencës në vendimmarrje, 
kanë parashikuar rregulla të qarta, përsa i takon mbajtjes dhe publikimit të procesverbalit të 
mbledhjeve të këtij institucioni. Sipas ligjit:

1. Zëvendëskryetari merr masat e nevojshme për regjistrimin në mënyrë të plotë audio dhe zbardhjen e 
procesverbalit të mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
2. Në procesverbal pasqyrohet, data dhe vendi i mbledhjes, anëtarët që morën pjesë, rendi i ditës, çështjet që janë 
diskutuar, diskutimet e pjesëmarrësve, propozimet e bëra, vendimet e marra, forma, rezultati dhe mënyra e 
votimit nga çdo anëtar. Procesverbali i mbledhjes dhe vendimet e marra duhet të zbardhen brenda 5 ditëve nga 
përfundimi i mbledhjes dhe  publikohenmenjëherë në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
Procesverbali i zbardhur dhe vendimet nënshkruhet nga Zëvendëskryetari51.

Pas hyrjes në fuqi të rregullave të reja ligjore, KLD ka nisur publikimin e procesverbaleve të 
mbledhjeve, të cilat hidhen në baza të rregullta në faqen online të KLD-së.

51 Neni 12 i Ligjit nr. 101/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin me nr.  8811, datë   
 17.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, të ndryshuar.

7. TRANSPARENCA E 
KËSHILLIT TË LARTË TË 

DREJTËSISË
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8.1. Konkluzione

Në përgjithësi vihet re se veprimtaria e trekëndëshit Ministri i Drejtësisë – Inspektoriati i KLD-
së – Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk ka funksionuar gjithnjë në mënyrë efikase, për të goditur 
rastet e shkeljeve të ligjit nga ana e gjyqtarëve. Secili nga këto institucione ka përgjegjësinë e tij, 
në mosfunksionimin e drejtë, qoftë për mungesë vullneti, qoftë edhe për mungesë koordinimi.

a. Sa i përket Ministrit të Drejtësisë

Së pari, Ministri i Drejtësisë në 8 raste, nga 20 gjithsej, ka nisur procedime për masa më të 
rënda, të cilat i ka ndryshuar përsëri vetë gjatë procedimit, në propozime për masa më të 
lehta, para votimit nga KLD. Ky fakt është tregues i dy skenareve të mundshëm: (1) mund 
të jemi përpara një ekzagjerimi në kërkesat fillestare, duke sjellë për pasojë krijimin e një 
perceptimi të gabuar se kemi të bëjmë me një situatë më të keqe në gjyqësor, nga sa mund të 
jetë në të vërtetë; (2) mund të jemi përpara ndikimit të faktorëve të ndryshëm te Ministri, për 
të ndryshuar qendrimin, me pasojë pandëshkueshmërinë e gjyqtarëve.

Së dyti, Ministri i Drejtësisë në një rast ka pushuar procedimin (bazuar në një arsyetim të 
diskutueshëm), duke sjellë si pasojë pandëshkueshmërinë e një gjyqtari. 

Së treti, Ministri i Drejtësisë, të paktën në 2 raste, pas rrëzimit të kërkesës nga KLD për 
mungesë proporcionaliteti mes shkeljes së kryer dhe masës së propozuar, nuk ka paraqitur 
një kërkesë për propozimin e një mase më të butë dhe proporcionale, megjithëse shkelja 
është konstatuar nga KLD. Mosveprimi ka sjell si pasojë pandëshkueshmërinë e gjytarëve.

Së katërti, Ministri i Drejtësisë, në 3 raste ka ndryshuar propozimin e masës disiplinore, pas 
rrëzimit nga KLD, të masës së propozuar fillimisht. Sipas arsyetimit të KLD-së, kërkesat 
e Ministrit nuk kanë qenë të bazuara, pra masa e propozuar nuk ka qenë në përputhje me 
shkeljen e konstatuar. Së bashku me 8 rastet e përmendura në pikën e parë, rezulton se 
ndryshimi i masës së propozuar është bërë në 55% të rasteve, duke vënë në dukje se është e 
nevojshmë të tregohet kujdes më i madh nga Ministri i Drejtësisë në përzgjedhjen e masës së 
propozuar, që ajo të përputhet realisht me shkeljen e konstatuar. 

8. KONKLUZIONE & 
REKOMANDIME
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4 Së pesti, Ministri i Drejtësisë, pavarësisht faktit se nuk e ka të përfshirë në detyrimet e veta për 
të siguruar provat e plota, ai ka pasur mundësi reale për ti siguruar ato (për të paktën 3 raste), 
të cilat KLD i ka rrëzuar për mungesë provash. Detyrimi në këto 3 raste i takonte IKLD-së, i 
cili vihet në lëvizje nga Zëvendëskryetari i KLD-së, por në momentin që Ministri është vënë 
në dijeni se IKLD nuk kishte kryer detyrën, mund të kishte ndërmarrë hapat për të siguruar 
vetë provat, përmes Inspektoriatit të MD. Kujtojmë këtu se bëhet fjalë për 3 raste, dhe në 
momentin kur kërkesa e parë u rrëzua Ministri ishte i ndërgjegjshëm për fatin e kërkesave 
pasardhëse, të cilat do të rrëzoheshin njëlloj nëse Ministri nuk do të merrte masat e duhura. 
Pavarësisht kësaj pritshmërie, Ministri, në cilësinë e një organi politik, që përfaqëson pikun e 
një dinamike të caktuar të interesit publik, përmes një programi politik të votuar në shumicë 
nga publiku, nuk mori masa për të siguruar vetë provat. Vlen të theksohet se këto prova të 
ndodhura pranë ILDKPKI-së u siguruan nga Res Publica në testin e kryer, ku konkretisht me 
pak vullnet dhe këmbëngulje nga ana jonë u provua se deklaratat e pasurisë ishin lehtësisht të 
aksesueshme, jo vetëm nga një institucion shtetëror, por edhe nga një OJF e thjeshtë.

Së gjashti, vihet re se KLD ka ngritur zyrtarisht shqetësimin se MD nuk ka vepruar në 5 
raste brenda afateve ligjore duke sjellë si pasojë pandëshkueshmërinë e gjyqtarëve për arsye 
të parashkrimit të procedimit disiplinor. Në një rast MD është shprehur se në momentin e 
marrjes së detyrës nuk kishte dijeni (arsye e pamjaftueshme për të qenë justifikuese) dhe për 
rastet e tjera ende nuk ka dhënë asnjë shpjegim.

b. Sa i përket Këshilli të Lartë të Drejtësisë

Së pari, KLD ka përdorur një justifikim që nuk qendron në rastin e vendimeve nr. 90/2014, 
91/2014 dhe 92/2014. KLD është shprehur se IKLD ka referuar dikur se nuk kishte akses 
në dosjet e deklaratave të pasurive sepse ato përmbanin të dhëna personale. Ky justifikim 
bie poshtë nga testi i kryer nga Res Publica, siç referojmë më sipër, si dhe nga përmbajtja e 
Raportit Vjetor të vitit 2013 të IKLD-së, i cili në të kundërtën, provon se IKLD ka pasur 
bashkëpunim me ILDKPKI. Kjo tregon më së paku një mungesë vullneti nga ana e KLD-së 
për të çuar përpara hetimin e këtyre tre rasteve me peshë specifike të rëndë.

Së dyti, KLD shpesh shprehet se shkelja e kërkuar nga MD nuk është në përputhje me masën e 
propozuar prej tij. Në praktikën e studiuar nga Res Publica nuk rezulton një vijë e qartë demarkacioni 
midis shkeljeve të rënda dhe atyre të lehta. KLD ka në dispozicion një diskrecion tepër të gjerë, i 
cili nuk shoqërohet me një arsyetim mjaftueshëm të detajuar pse një shkelje konsiderohet e rëndë 
apo e lehtë. Përdorimi i diskrecionit pa u arsyetuar favorizon pandëshkueshmërinë, duke sjellë 
vështirësi edhe në punën e MD, për të propozuar masën e duhur sipas rastit.

Së treti, KLD pjesërisht, gjatë periudhës së parë të vitit 2014, ka penguar transparencën e 
vendimmarrjes së tij, duke u detyruar të publikojë dokumenta vetëm përmes vendimeve të 
organeve kompetente, e jo me vullnetin e lirë të këtij organi. Pas implementimit të ndryshimeve 
ligjore të muajit korrik të vitit 2014 KLD ka nisur publikimin e akteve në faqen e internetit, 
duke përfshirë edhe procesverbalet e mbledhjeve. 

c. Sa i përket shqetësimit të bërë publik nga Ministri i Brendshëm

Vihet re një mospërputhje e dukshme mes numrit të çështjeve të ngritura nga Ministri i 
Brendshëm e Kryeministri dhe çështjeve në proces verifikimi dhe procedimi nga Ministri 
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i Drejtësisë, ku spikat se për 77% të tyre nuk është ndërmarrë ende një veprim konkret. 
Kjo mund të përkthehet në një mospërputhje të dukshme mes asaj që Qeveria deklaron 
publikisht, dhe asaj që Qeveria ndjek zyrtarisht. Nëse është e vërtetë që në 66 raste ka shkelje 
nga ana e gjyqtarëve, Qeveria duhet të vepronte shpejt, pasi edhe afati i ndjekjes së këtyre 
çështjeve është 1 vit nga monentin që MD ka dijeni për shkeljet, dhe ka skaduar në muajin prill 
2015. Nëse MD ka qenë i mendimit që këto çështje nuk duhet të ndiqeshin sepse mungojnë 
elementët për të kërkuar procedimin disiplinor të gjyqtarëve, atëherë Qeveria duhej më së 
paku të qetësonte publikun që numri i shkeljeve nuk prekte një numër aq të madh gjyqtarësh.

8.2. Rekomandime

Gjatë monitorimit të veprimtarisë së KLD dhe konkretisht të rasteve të procedimeve disiplinore 
të shqyrtuara nga ky organ, Res Publica ka konstatuar problemet e sipërpërmendura, për 
të cilat kërkohet një adresim, bazuar në standartet ndërkombëtare dhe rekomandimet e 
organizatave ndërkombëtare. 

Rekomandimi nr. 1 
Nisma për procedimin disiplinor të mos jetë ekskluzivitet i Ministrit të Drejtësisë

Sipas ligjit Ministri i Drejtësisë është organi që ka kompetencën ekskluzive për të nisur 
procedimet disiplinore ndaj gjyqtarëve. Përqendrimi i kësaj të drejte vetëm te Ministri i 
Drejtësisë është kritikuar nga organizmat ndërkombëtare. Res Publica rekomandon që e 
drejta për të nisur procedimin disiplinor të mos i takojë vetëm Ministrin e Drejtësisë, por këtë 
të drejtë ta kenë edhe kryetarët e gjykatave, të cilët janë më afër punës së gjyqtarëve dhe e kanë 
më të lehtë të konstatojnë shkelje të ligjit, zvarritje të proceseve gjyqësore, mos respektim të 
afateve për dorëzimin e vendimeve në sekretari etj, si dhe eventualisht çdo anëtari të KLD-së, 
me kusht që të mos marrin pjesë në votim nëse është nismëtar i procedimit disiplinor.

Rekomandimi nr. 2 
Në rast tërheqjeje nga autoriteti që nis procedimin disiplinor, 

KLD të mos pushojë procedimin 

Nga monitorimi është konstatuar që MD ka tërhequr kërkesën për procedim, ndonëse në 
veprimtarinë e gjyqtarit ishin gjetur shkelje të rënda, për të cilat MD kishte propozuar masën 
disiplinore “shkarkim nga detyra”. Kjo përbën një problem, pasi për shkak të ekskluzivitetit të 
MD për të disponuar mbi kërkesën për procedim, gjytari nuk “ndëshkohet” për shkeljet që ka 
kryer. Rekomandojmë që në momentin që vërtetohet se është gjetur shkelje në veprimtarinë 
e gjyqtarit dhe është nisur një procedim disiplinor ndaj tij, KLD duhet ta shqyrtojë kërkesën 
dhe të disponojë me vendim, pavarsisht nëse kjo kërkesë tërhiqet nga MD, sepse ekziston një 
interes publik më i lartë për të garantuar të drejtat e palëve në procesin gjyqësor.  

Rekomandimi nr. 3
Moszbatimi i vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë, të mos ndëshkohet 

domosdoshmërisht me shkarkim nga detyra, por me një masë më të butë

Një nga shkeljet e parashikuara në ligj, për të cilën jepet masa disiplinore “Shkarkim nga 
detyra”, është moszbatimi i Vendimeve Unifikuese të Gjykatës së Lartë. Vendimet Unfikuese 
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4 të Gjykatës së Lartë janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga gjyqtarët, por jemi të mendimit 
që moszbatimi i tyre mund të përbëjë shkak për marrjen e një mase disiplinore më të butë 
dhe jo domosdoshmërisht masën disiplinore “shkarkim nga detyra”. Parashikimi ligjor aktual 
i jep vendimeve unifikuese fuqinë e ligjit, ndërkohë që sistemi aktual nuk e njeh fuqinë e 
precedentit gjyqësor. Rekomandojmë që në këtë pikë ligji të ndryshohet, pasi gjyqtarëve 
duhet t’u jepet mundësia të rishikojnë praktikën gjyqësore kur ajo është e gabuar dhe ata 
janë në gjendje të argumentojnë ndryshimin e saj, sidomos kur kjo vjen ndesh me vendimet 
e Gjykatës Evropiane. Në rast se Gjykata e Lartë vendos të pranojë ndryshimin e praktikës 
gjyqësore, atëherë gjyqtari duhet të shkarkohet nga përgjegjësia disiplinore. 

Rekomandimi nr. 4
Të bëhen publikë raportet e zbatimit të memorandumeve të mirëkuptimit

Midis KLD dhe institucioneve të ndryshme si Avokati i Popullit, Inspektoriati i Lartë i 
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit janë lidhur Memorandume 
Bashkëpunimi, me qëllim kontrollin e veprimtarisë së gjyqtarëve, parandalimit të konflikteve 
të interesit etj. Pavarësisht nënshkrimit të Memorandumeve, kemi konstatuar që mungesa e 
bashkëpunimit midis institucioneve ka sjellë probleme duke i lënë gjyqtarët “të pandëshkuar”. 
Rekomandojmë që autoritetet të raportojnë publikisht monitorimin dhe analizën e 
efektivitetit të bashkëpunimit midis këtyre institucioneve. Kjo të bëhet pjesë e “programeve 
të transparencës” sipas përcaktimeve të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Rekomandimi nr. 5
Inspektoriati i KLD dhe inspektoriati i MD të bashkohen në një strukturë të vetme 

nën varësinë KLD

Pavarësisht se midis dy Inspektoriateve të KLD dhe MD është lidhur një Memorandum 
Bashkëpunimi, shpesh herë është konstatuar një mbivendosje kompetencash. Bazuar edhe në 
analizat e Raporteve Ndërkombëtare, mendojmë që dy inspektoriatet të shkrihen në një të vetëm. 

Rekomandimi nr. 6
Nëse afati 1-vjeçar nuk ka skaduar ende, të nisë procesi i verifikimit të rasteve të 
lëna pezull, për shkak të mosverifkimit pa shkak ligjor të deklaratave të pasurisë

Për shkak se afati i nisjes së një procedimi disiplinor është 1 vit pasi MD konstaton shkeljen, 
lind nevoja urgjente që të nisë verifikimi i pretendimeve në dosjet që disponon ILDKPKI, 
lidhur me shkeljet në deklarimet e pasurive për ato raste që KLD ka rrëzuar kërkesën e MD 
për mungesë të provave.

Rekomandimi nr. 7
Të rishikohet masa disiplinore “dërgim në një gjykatë tjetër për 1-2 vjet”

Kjo masë është ideuar për të ndëshkuar një gjyqtar që bën shkelje, duke e dërguar atë 
në gjykatën e një rrethi tjetër, të ndryshëm nga ai ku gjyqtari ka vendbanimin e tij. Në 
këtë mënyrë, në pamje të parë, ligji synon që gjyqtarit t’i krijohet vështirësi në vajtjen në 
vendin e punës për shkak të distancës, duke sjellë vuajtjen e konsumit të kohës, ose të 
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transferimit të përkohshëm të banesës. Por kjo masë ka edhe një pasojë tjetër, që ka të 
bëjë jo vetëm me penalizimin e gjyqtarit përgjegjës, por edhe me penalizimin e popullsisë 
së rrethit ku gjyqtari shkon të ushtrojë veprimtarinë e tij. Nëse një gjyqtar merr një masë 
të tillë për shkelje në detyrë, do të thotë që teorikisht qyteti pritës detyrohet të zgjerojë 
rradhët e gjyqtarëve të tij me një gjyqtar të vlerësuar negativisht. 

Rekomandimi nr. 8
Në rastet kur KLD nuk pranon kërkesën për procedimin disiplinor të gjyqtarëve 

për shkak se shkelja është shumë e lehtë dhe procedimi ka nisur në bazën 
e një inspektimit të Inspektoriatit të Ministrisë së Drejtësisë, ky i fundit 
të referojë çështjen tek Inspektoriati i KLD-së, për të ekzekutuar masat 

e posaçme në të tilla raste

Në një rast, me vendimin nr. 63/2014, KLD nuk ka pranuar të penalizojë një gjyqtar për 
shkak se shkelja ishte e lehtë. Në këto raste, bazuar në nenin 34, pika 2 të Rregullores së 
Organizimit dhe Funksionimit të Inspektoriatit të KLD-së, ky organ jep masën “Tërheqje 
e vëmëndjes me shkrim” dhe kjo masë bëhet pjesë e dosjes së gjyqtarit. Në praktikë kjo 
masë disiplinore është zbatuar vetëm në rastet kur procedimi është nisur mbi bazën e një 
inspektimi nga Inspektoriati i KLD-së, siç është vepruar në rastin e referuar nga Avokati 
i Popullit, të përmendur në këtë material. Në rastet e tjera, sic është rasti i vendimit nr. 
63/2014, kur inspektimi është kryer nga Inspektoriati i Ministrisë së Drejtësisë, nuk 
është bërë i mundur zbatimi i kësaj mase. Ky rekomandim vlen në rast se nuk merret në 
konsideratë rekomandimi nr. 5.

Rekomandimi nr. 9
Afati 1 vjeçar, i llogaritur nga momenti i komunikimit të gjetjeve të shkeljeve, brenda 
të cilit Ministri i Drejtësisë duhet të nisë procedimin disiplinor, duhet të shkurtohet

Në praktikë nuk ekziston asnjë pengesë serioze që procedimi disiplinor nga Ministri i 
Drejtësisë të mos nisë menjëherë, ose pak ditë pas komunikimit të gjetjeve të shkeljeve nga ana 
e Inspektoriati i KLD-së. Afati aktual prej 1 viti është shumë i gjatë dhe i papërshtatshëm. Siç 
ka rezultuar edhe gjatë periudhës së monitorimit, Ministri i Drejtësisë nuk ka vepruar në disa 
raste, megjithëse afati është kaq i gjatë, duke krijuar bindjen se nisja e procedimeve disiplinore 
nuk lidhet me ndonjë vështirësi kohore, por me vullnetin për të nisur procedimet disiplinore, 
pa pasur nevojë reale për një kohe kaq të gjatë në dispozicion. Nga ana tjetër, kohëzgjatja prej 
1 viti i këtij afati sjell efekte negative për gjyqtarët që janë në dijeni të raporteve të inspektimit 
dhe krijohen mundësi që gjyqtarët të mbeten peng i vullnetit të Ministrit të Drejtësisë, nëse ai 
do të nisë ose jo procedimin disiplinor. Për një vit, një gjyqtar shqyrton qindra çështje, ndaj 
edhe ndikimi i mbajtjes “peng” nga Ministri i Drejtësisë është shumë i madh dhe në dëm të 
interesit publik.

*     *     *

Tiranë, Maj 2015
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