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Dy fjalë për lexuesit

Ideja për këtë botim mori shkas nga nevoja për t’i ofruar publikut një 
përmbledhje me vendimet më të spikatura të Gjykatës Kushtetuese shqiptare 
gjatë veprimtarisë së saj 20-vjeçare duke i klasifikuar ato sipas një tematike të 
caktuar. Që në titullin e këtij botimi përcillet ideja mbi kontributin e çmuar që 
Gjykata Kushtetuese ka dhënë gjatë këtyre dy dekadave në vendosjen dhe garan-
timin e demokracisë, të shtetit të së drejtës dhe të lirive e të drejtave themelore të 
shtetasve në Shqipëri. 

Kemi kënaqësinë të bëjmë të ditur se ky botim u realizua me mbështetjen 
financiare të Fondacionit gjerman “Konrad Adenauer” në Shqipëri. Bashkëpun-
imi me këtë Fondacion është në vazhdën e kontributit që ai jep për forcimin e 
shtetit të së drejtës në Shqipëri. Kështu, me mbështetjen e tij janë bërë të mundur 
edhe botime të mëparshme në fushën e së drejtës kushtetuese si p.sh përkthimi në 
gjuhën shqipe i botimit “Vendime të përzgjedhura të Gjykatës Kushtetuese Federale të 
Gjermanisë”. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane kanë shërbyer 
shpesh si udhërrëfyes për vendimmarrjen e Gjykatës sonë, sidomos lidhur me 
çështje të tilla si: ndarjen dhe balancimin e pushteteve, rolin e komisioneve he-
timore parlamentare dhe veçanërisht të opozitës si pjesë e rëndësishme në funk-
sionimin e demokracisë parlamentare, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore 
të individit etj. Ky botim me vendime të përzgjedhura të GJKF Gjermane shër-
beu si shembull për përgatitjen e këtij botimi. Botime të tjera të këtij Fondacioni 
janë edhe: “Shteti i së drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”, me autor 
Xh. Zaganjori, A.Anastasi dhe Eralda (Methasani) Cani; “Procesi i rregullt ligjor 
në praktikën e Gjykatës Kushtetuese shqiptare”, me autor A.Vorpsi. Të gjitha këto 
botime kanë patur mjaft sukses në rradhët e studiuesve dhe praktikantëve të së 
drejtës. Shpresojmë që edhe ky botim do të gjejë interes dhe përdorim të gjerë nga 
juristët por jo vetëm.

Pse janë zgjedhur këto vendime? Në fakt, ishte e vështirë të zgjidhje 
mes një morie vendimesh të 20 viteve. Megjithatë autorët vendosën të sjellin 
para lexuesit ato vendime që kanë instaluar për herë të parë një standart të ri 
në praktikën e Gjykatës Kushtetuese ose vendimet që ndoshta jo për herë të 
parë por në mënyrë më të kompletuar kanë trajtuar koncepte të rëndësishme 
kushtetuese ose kanë vendosur një nivel më të lartë të mbrojtjes së të drejtave 
dhe lirive themelore. Pra, në këtë përmbledhje do të gjeni edhe vendime më të 
hershme, të cilat nuk janë pasuar nga vendime të tjera, pasi është konsideruar 
si i mjaftueshëm standardi i vendosur prej tyre (p.sh shih V-18/2003 për komis-
ionet hetimore parlamentare). Por, gjithashtu, janë paraqitur edhe vendime më 
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të vonshme, të cilat kanë sjellë një standard të ndryshëm nga ai i vendosur më 
parë dhe për të cilat Gjykata ka dhënë arsyet e ndryshimit të praktikës së saj 
(shih V-30/2010 për gjykimin në mungesë). Në rastet kur është paraqitur më 
shumë se një vendim për një tematikë të caktuar, vendimi më i hershëm është 
vendosur i pari për të dhënë një ide më të qartë për evoluimin e praktikës së 
Gjykatës. Shpjegimet përkatëse lidhur me këtë fakt mund t’i gjeni tek komentet 
që shoqërojnë këto vendime, sipas rastit.

Dëshirojmë të themi dy fjalë lidhur me tematikën, strukturën dhe met-
odologjinë e këtij punimi. 

Së pari, botimi përmban rreth 80 vendime të Gjykatës Kushtetuese, 
të cilat fillojnë që nga viti 1999, pra pas miratimit të Kushtetutës. Vendimet 
janë përzgjedhur sipas një tematike të caktuar, ku fokusi është vënë tek pari-
met kushtetuese dhe të drejtat dhe liritë themelore.  Autorët vlerësuan se një 
seleksionim i vendimeve të kësaj Gjykate duke i klasifikuar sipas parimeve të 
veçanta kushtetuese që ato elaborojnë si dhe të drejtave dhe lirive specifike që 
ato mbrojnë do të ishte me mjaft interes dhe dobi për të gjithë praktikantët dhe 
studiuesit e së drejtës në përgjithësi dhe sidomos të së drejtës kushtetuese në 
veçanti. Gjithashtu, paraqitja e tyre në formë të përmbledhur dhe të indeksuar 
sipas tematikës do të lehtësonte edhe kërkimin e tyre në jurisprudencën tashmë 
të pasur të Gjykatës Kushtetuese. Në disa raste të veçanta, i njëjti vendim mund 
të ketë zënë vend në më tepër se një pjesë për shkak se ka trajtuar parime të 
ndryshme (p.sh vendimi i ashtuquajturi i lustracionit është trajtuar pjesërisht 
tek pjesa e parë mbi parimet kushtetuese dhe pjesërisht në pjesën e dytë lidhur 
me të drejtën e punës). 

Vendimet janë strukturuar në këtë formë: “Pjesët II dhe III të botimit 
që i kushtohen jurisprudencës kushtetuese në lidhje me “Liritë dhe të drejtat 
themelore” dhe “Procesi i rregullt ligjor” strukturalisht, në parim, i qëndro-
jnë besnike Kushtetutës, duke ndjekur renditjen e formulave kushtetuese në 
mbrojtje të këtyre lirive dhe të drejtave. Autorët ishin në një mendje se, kjo 
strukturë ishte më e arsyeshmja si nga këndvështrimi formal ashtu edhe përsa 
i takon prakticitetit, në funksion të lexuesit. Komentet e kesa pjese jane bere 
duke iu perqasur vendimeve me fokusim nga e sotmja dhe e ardhmja dhe jo nga 
formimi i kohës kur ato kanë ardhur në jetë. Aryeja per kete ka qene qe lexuesi 
te mund te kuptoje me mire rrethanat e kohes se marrjes se ketyre vendimeve 
dhe aktualitetin e tyre ne kushtet e sotme, duke i dhene dhe kuptim dhe prak-
ticitet këtij botimi.”

Fillimisht paraqitet numri dhe data e vendimit, shoqëruar edhe me një 
titull identifikues për lehtësi orientimi të lexuesit. Fjalët kyçe janë vendosur me 
qëllim që t’i japin një ide lexuesit për përmbajtjen e vendimit para se të njihet 
me tekstin e tyre. Më pas është paraqitur ratio decidendi  i vendimit, i cili shërben 
edhe si prezantim me linjën e qëndrimit të Gjykatës. Kjo pjesë konsiderohet 
si mjaft e rëndësishme, pasi shpalos që në fillim qëndrimin e Gjykatës duke 
e nxitur lexuesin të gjejë më poshtë arsyet e tij, pavarësisht nëse kërkesa është 
pranuar ose rrëzuar nga Gjykata.
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Parime kushtetuese dhe të drejta themelore 
në jurisPrudencën e Gjykatës kushtetuese

Pas këtyre elementëve, vijnë rrethanat e çështjes, diku më të përmbled-
hura diku më të zgjeruara, në varësi të kompleksitetit të çështjes. Arsyetimi i 
Gjykatës është pjesa më e rëndësishme e vendimit që na jep edhe argumente 
më të detajuara, ku Gjykata ka mbështetur qëndrimin e saj. Kjo pjesë është 
paraqitur e përmbledhur duke u fokusuar vetëm tek ato argumente që Gjykata 
i ka paraqitur rishtazi ose edhe në mënyrë të përsëritur por në një kontekst të 
ndryshëm, sipas rrethanave të çështjes.

Një pjesë mjaft e rëndësishme e strukturës së paraqitjes së vendimeve të 
Gjykatës Kushtetuese në këtë botim është edhe mendimi i pakicës, aty ku ka pa-
tur një të tillë. Qëndrimet e pakicës janë paraqitur në të gjitha rastet kur vendimi 
është shoqëruar me të. Autorët gjykuan se, për studiuesit e së drejtës, është me 
mjaft rëndësi të lexohet edhe qëndrimi i pakicës, i cili në disa raste është kthyer 
më pas edhe në qëndrim të shumicës vendimmarrëse. Mendojmë se kjo pjesë e 
bën mjaft interesant studimin e jurisprudencës kushtetuese shqiptare nga pikë-
pamja e evoluimit të saj në vite. 

Një element i veçantë i këtij botimi është edhe komenti që shoqëron 
vendimet e Gjykatës. Autorët menduan se një gjë e tillë do të ishte interesante 
për lexuesin jo për të komentuar mënyrën e vendimmarrjes apo cilësinë e argu-
mentimit të vendimeve, pasi një gjë e tillë nuk është as etike dhe nuk i shërben 
as studimit të doktrinës kushtetuese. Për më tepër, autorët e këtij botimi kanë 
kontribuar për një periudhë të gjatë në vendimmarrjen e kësaj Gjykate, fakt i 
cili i vendos ato në vështirësi objektive për të reflektuar në këtë drejtim. Qëllimi 
i komentit është që ta sjellë lexuesin më afër periudhës dhe rrethanave që kanë 
shoqëruar vendimmarrjen konkrete si dhe të tërheqin vëmendjen në elementë 
të veçantë që për lexuesin nuk janë të dallueshme ose të njohura. Kjo për shkak 
se autorët, si pjesë e kësaj vendimmarrje, kanë patur mundësinë të ndjekin më 
nga afër dhe në brendësi zhvillimet dhe dinamikën e jurisprudencës së Gjykatës 
Kushtetuese shqiptare si dhe arsyet apo situatat konkrete që kanë ndikuar 
ndjeshëm në këtë drejtim. Komentet gjithashtu, në mjaft raste, orientojnë edhe 
në vendime të tjera të kësaj Gjykate, të cilat janë sjellë vetëm si referenca dhe jo 
të plota në këtë botim.

Autorët janë konsultuar vazhdimisht mes tyre si për tematikën e botim-
it, përzgjedhjen e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, formën, strukturën dhe 
metodologjinë e paraqitjes së tyre ashtu edhe për komentet që shoqërojnë këto 
vendime. Në formën e tyre përfundimtare komentet e vendimeve janë hartuar 
nga Arta Vorpsi, për pjesën e parë, dhe nga Denar Biba, për dy pjesët e tjera.

Duke shpresuar se ky botim do të gjejë interesin e duhur tek të gjithë 
ata juristë që duan të njihen më shumë me jurisprudencën në vite të Gjykatës 
Kushtetuese, të klasifikuar sipas tematikës, Ju urojmë lexim të këndshëm!

                                                                                               Autorët
  



“Ne jemi nën Kushtetutën, por Kushtetuta është ajo 
çfarë gjyqtarët thonë se është”.
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Në vend të hyrjes

Charles Evans Hughes (1862-1948)

I.

Thuhet se Kushtetuta është kujtesa e një shteti. Nëse kjo është e vër-
tetë, atëherë Gjykata Kushtetuese është mekanizmi i duhur për ta mbajtur 
atë gjallë. Përse kjo lidhje e ngushtë organike midis të dyjave? A mos vallë 
nuk mund të ekzistojë njëra pa tjetrën? Natyrisht që munden, por ekzistenca 
e secilës prej tyre do të ishte e mefshtë, e brishtë, aspak tërheqëse, madje në 
disa raste deri edhe kërcënuese për ekzistencën e shtetit dhe shoqërisë de-
mokratike. 

Sot është tejkaluar faza e debatit nëse duhet apo jo të ketë një Kush-
tetutë të shkruar. Në vendet me demokraci të konsoliduar madje është tejkalu-
ar edhe debati mbi nevojën e Gjykatës Kushtetuese. Vendet që ende nuk janë 
në këtë fazë zhvillimi vazhdojnë herë pas herë të kapen pas ideve origjinale të 
demokracisë përfaqësuese, si parimi më i lartë në shtet, duke theksuar nevo-
jën e kufizimit të pushtetit të gjyqtarëve të të gjitha niveleve.

Përse ende këto dilema? 
Konstitucionalizmi ka patur vazhdimisht një marrëdhënie të tension-

uar me demokracinë.1 Fillimisht, ai u përkufizua si një opozitë aktive e abso-
lutizmit, si një garanci për të patur një qeverisje të kufizuar nga ligji në vend 
të një qeverisje të pakufizuar. Nga ana tjetër, konstitucionalizmi qëndron në 
konflikt edhe me demokracinë në formën e vet origjinale, pra vendimmarrjen 
nga populli, pasi shpesh vendimet e saj nuk përputhen me qeverisjen e mirë 
apo të kufizuar nga ligji. Kjo nuk do të thotë që qëllimi i konstitucionalizmit 
është të sfidojë apo zëvendësojë demokracinë, ai thjesht kërkon ta kontrollojë 
atë nëpërmjet mekanizmave të së drejtës. 

Shekulli i 20-të është konsideruar si “Shekulli i Demokracisë”, ku 

1 Neil Walker, Constitutionalism and the Incompleteness of Democracy (2010), fq.24.
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gjeti vend gjerësisht “qeverisja ideale nëpërmjet një akti të miratuar nga pop-
ulli”. Megjithatë, ky shekull u njoh edhe si shekulli i zhgënjimeve demokra-
tike, ku zunë vend ideologjitë totalitariste në mjaft vende. Pavarësisht kësaj, 
prirja për të patur një qeverisje demokratike ka mbetur ende e gjallë. Sjellim 
në kujtesë aforizmën e Churchill “se demokracia është forma më e keqe e qe-
verisjes, duke përjashtuar të gjitha format e tjera të provuara herë pas here nga 
njerëzimi”. Pikërisht një pjesë të deficensës që mbart me vete demokracia, 
përpiqet ta riparojë ose kompensojë konstitucionalizmi.

Ronald Dworkin, një prej doktrinarëve të së drejtës kushtetuese, është 
munduar të japë një përkufizim sa më kompleks të demokracisë me qëllim 
përfshirjen edhe të konceptit të qeverisjes kushtetuese. Sipas tij, demokraci 
do të thotë “që vendimet kolektive të merren nga institucionet politike struk-
tura, përbërja dhe praktika e të cilave i trajton të gjithë anëtarët e komunitetit 
si individë me respekt dhe shqetësim të njëjtë.” 2 Kjo kërkon që jo vetëm të 
drejtat bazë themelore dhe pjesëmarrja në strukturat demokratike (e drejta e 
votës, e drejta për të konkurruar për një funksion publik, një sistem elektoral 
përfaqësues, veprimtaria e partive politike etj) por edhe të tjera parakushte 
të demokracisë (liria e shprehjes dhe e organizimit) si dhe të gjitha mjetet 
mbrojtëse kundër autoriteteve shtetërore, të garantojnë respektim të njëjtë për 
të gjithë. Pikërisht, garantimi i këtyre të mirave të demokracisë është detyrë e 
konstitucionalizmit. 

Ky përcaktim i kundërvihet dukshëm sot qëndrimit të hedhur herë 
pas herë se procesi kushtetues ekziston vetëm për të siguruar që vendimmar-
rja politike dhe debati publik që i paraprin vendimmarrjes politike të jetë i 
njohur nga të gjithë. Në këtë kuptim, çdo amendament që i bëhet kushtetutës, 
kur ajo e autorizon një gjë të tillë, merr autorësinë e atyre që e realizojnë atë, 
pavarësisht se nuk janë ata që e kanë hartuar fillimisht kushtetutën. Në këtë 
rast, konstitucionalizmi shërben si parakusht për demokracinë, së pari sepse 
ai siguron që demokracia të vazhdojë të ekzsitojë ashtu siç është parashikuar 
në ligjin themelor, së dyti, ai siguron që bazat e demokracisë të mos defor-
mohen në atë masë që akti të kthehet në një letër të vdekur, që nuk ka asnjë 
ndjeshmëri ndaj ndryshimeve të kushteve shoqërore në vend.3 

A është thelbi i konstitucionalizmit mbrojtja e kushtetutës së shkruar? 
Thuhet shpesh se një nga avantazhet e kushtetutave të shkruara është krijimi i 
aktit më të lartë juridik, që bëhet i zbatueshëm nëpërmjet gjyqësorit. Ky ishte 
dhe thelbi i çështjes së parë kushtetuese në Marbury k. Madison: “Ata që shk-
ruan kushtetutën kishin për qëllim krijimin e një ligji bazë themelor në një shtet dhe, si 
rrjedhojë, çdo qeveri duhet të udhëhiqet nga ideja se një akt i ligjvënësit që bie ndesh me 
kushtetutën, është i pavlefshëm. Kjo teori është thelbësore dhe e pakundërshtueshme në 

2 Ronald Dworkin, Freedom’s Law: The Moral Reading of  the American 
Constitution,Harvard University Press (1996), fq.18.
3 Stephen M. Griffin, American Constitutionalism: From Theory to Politics, Princ-
eton University Press (1997), fq 46.
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vendet që kanë një kushtetutë të shkruar...”.4 
Misioni i konstitucionalizmit fillon që me procesin e hartimit të aktit 

themelor. Ky proces mund të jetë i vështirë, por krahasuar me zbatimin e këtij 
akti është një kafshatë mjaft e lehtë. Ajo që shqetëson këtë disiplinë të së dre-
jtës është ruajtja e frymës së kushtetutës dhe mbajtja gjallë e këtij dokumenti, 
aq sa është e mundur, për të mos u prekur thjesht për rifreskim por vetëm nëse 
pjesë të tij janë ndryshkur dhe kërkojnë një rigjallërim, pasi në formën që 
janë nuk u përgjigjen më kërkesave të kohës.5 Konservimi i vlerave demokrak-
tike që përmban akti themelor është misioni themelor i konstitucionalizmit. 
“Konstitucionalizmi është emri që i jepet besimit ose garancisë që përçon tek 
populli sigurinë se ai do të qeveriset sipas ligjit dhe rregullave”.6 

Pra, e thënë ndryshe, konstitucionalizmi nuk është thjesht një teori 
normative mbi formën dhe procedurën e qeverisjes. Ai ka të bëjë më shumë 
me kontrollin dhe kufizimin e pushtetit shtetëror. Kushtetutat mund të konsid-
erohen ndonjëherë edhe si urdhëra gjigand ndalimi të motivuara nga dëshira 
për të shmangur ose mos lejuar pasoja politike të papëlqyeshme ose të rrezik-
shme.7 Të kontrollosh shtetin si mekanizëm nuk do të thotë se është e gabuar 
ose është atavizëm i autokracive. Nëse ne drejtojmë një makinë, kemi në dorë 
të vendosim se ku duhet dhe nuk duhet të ecë ajo. Kështu që, kur kontrollohet 
qeverisja, pyetja e parë që të vjen ndërmend është: Kush e drejton makinën 
dhe sa i aftë ose i besueshëm është ai? Kushtetutat përcaktojnë pikërisht këtë 
aspekt të kontrollit. Roli për të ushtruar këtë kontroll, përgjithësisht, u është 
lënë gjykatave, në disa raste madje është ngritur një gjykatë e posaçme, e njo-
hur si gjykatë kushtetuese. 

Fakti që sistemi normativ, legjislacioni është hierarkik, determinon 
nevojën e një kontrolli që të sigurojë përputhshmërinë e normave dhe akteve 
juridike me kushtetutën, në rast të kundërt sistemi çoroditet, rendi destabi-
lizohet dhe pasojat në praktikë janë të rënda. Parimin se si bëhet i mundur ky 
kontroll e jep vetë sistemi normativ, hierarkia e tij, ku në krye qëndron kush-
tetuta. Që sistemi shoqëror të jetë rend i qëndrueshëm duhet që vetë sistemi 
i tij rregullues, pra legjislacioni, të jetë harmonik, unik dhe i stabilizuar. Prej 
këtej del se kontrolli për të shmangur difektet në këtë sistem është një do-
mosdoshmëri objektive dhe se drejtësia kushtetuese nuk ka lindur si efekt i 
subjektivizmit teorik, apo i një plani politik për hir të estetikës qeverisëse apo 

4  Vendimi Marbury v. Madison 5 U.S. 137 (1803), at 177.
5  Arta Vorpsi, Rishikimi i Kushtetutës – Një marrëdhënie e vështirë midis konsti-
tuticionalizmit dhe demokracisë.  Referat i mbajtur në Simpoziumin e së drejtës 
kushtetuese, organizuar nga Qendra LIST, Tiranë, Nëntor 2011.
6  Walton H. Hamilton, Constitutionalism, in: 4 ENCYCLOPEDIA OF THE SO-
CIAL SCIENCES 255 cituar në Richard S. Kay, American Constitutionalism, in: 
CONSTITUTIONALISM: PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS (1998) fq.16.
7  András Sajó, Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism (2006), 
fq. 27.
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të kënaqësisë filozofike për të ndërtuar sisteme ideale.8 Drejtësia kushtetuese 
shpreh dhe materializon idenë e kushtetutshmërisë si inkuadrim i shtetit 
brenda rregullash supreme, si nënshtrim i tij ndaj një akti juridik themelor, 
që është kushtetuta. Kushtetutshmëria është shprehje e shtetit të së drejtës, drejtësia 
kushtetuese është mjeti i tij realizues.

Një shtet i së drejtës është produkt i kushtetutës së shkruar, por edhe i 
kontrollit gjyqësor të kushtetutshmërisë. Përparësia e kushtetutës mbi të gjitha 
normat e tjera juridike dhe konsolidimi i shtetit të së drejtës, që si produkt 
të tij të domosdoshëm ka demokracinë kushtetuese, nuk mund të afirmohet 
pa institucionin që e realizon drejtësinë kushtetuese. Kontrolli kushtetues 
është mjeti që qëndron më lart nga çdo mjet tjetër në funksion të mbrojtjes 
së kushtetutshmërisë.9 Konsolidimi i demokracisë dhe i shtetit të së drejtës 
kërkojnë që garancitë formale, të drejtat dhe mekanizmat mbrojtës të tyre 
të zbatohen plotësisht dhe me efektivitet. Kontrolli kushtetues është një nga 
këto mekanizma që ndihmojnë në arritjen e këtij qëllimi. Në të vërtetë, një 
gjykatë kushtetuese, shumë më tepër nga sa besohet, ka mundësi që, përmes 
fuqisë së saj për të ushtruar kontroll të kushtetutshmërisë, të luajë një rol të 
dorës së parë në shndërrimin në realitet të kornizës institucionale dhe ligjore, 
në ndjekje të një qëllimi të lartë, sikundër është ai i konsolidimit të demokra-
cisë kushtetuese. Këtë mision ka përqafuar që në fillimet e saj edhe Gjykata 
Kushtetuese shqiptare, e cila është përballur shpesh me çështje të natyra të 
ndryshme por që fill përshkues të tyre kanë patur një emërues të përbashkët: 
garantimin e parimeve dhe frymës së Kushtetutës.

II.

Parimet themelore kushtetuese mbushin universin normativ në një 
demokraci. Ato iu japin legjitimitet ligjeve dhe shërbejnë si arsyetim për 
ndryshimin e tyre në vijimësi. Ato janë shpirti (voluntas) që qarkon thelbin 
(verba). Çdo normë që është krijuar në një demokraci i ka rrënjët e veta tek 
këto parime. Të gjitha parimet, vlerat, dogmat, prima facie, mund të mos jenë 
të parashikuara shprehimisht në ligj, por ato shërbejnë si një spirancë për të 
dhe asnjë ligj nuk mund të hartohet në mungesë të tyre. Një ligj pa këtë “spi-
rancë” është si një shtëpi pa themele. Ashtu sikundër kjo e fundit nuk mund 
të rezistojë, ashtu nuk mund të rezistojë edhe një ligj që nuk mbështetet në 
parime dhe ngjan me një kështjellë në ajër.10 Këto parime krijojnë një “om-
brellë normative” për funksionimin e ligjeve të zakonshme dhe një kornizë 

8 Kristaq Traja, Introduksion për librin “Drejtësia Kushtetuese në zhvillim”, me au-
tor Sokol Sadushin (2012), fq.13.
9 Sokol Sadushi, Drejtësia kushtetuese në zhvillim (2012) fq. 65-66.
10 Dawn Oliver, The Underlying Values of  Public and Private Law in: The Province 
of  Administrative Law (Michael Tagger ed., 1997).  
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për interpretimin e të gjitha teksteve ligjore. Janë pikërisht parimet themelore 
kushtetuese ato që na ndihmojnë të bëjmë analizën dhe të arrijmë në përfun-
dime apo zgjidhje të problemeve konkrete kushtetuese dhe ligjore, duke qenë 
se ato përbëjnë qëllimin objektiv të çdo teksti ligjor e kushtetues. Në fakt, si 
ligjet ashtu edhe dispozitat e tjera kushtetuese janë organizma që gjallojnë e 
funksionojnë në një mjedis të caktuar. Ky mjedis ka në thelb të tij pikërisht 
parimet themelore kushtetuese. 

Parimet themelore na ndihmojnë të bëjmë analizën dhe të arrijmë në 
përfundimin apo zgjidhjen e problemit konkret kushtetues. Parimet e përgjith-
shme mund të përmenden qartësisht në tekstin e kushtetutës, por jo rrallë janë 
edhe rezultat i procesit interpretues të gjykatës. Në këtë kuptim, procesi i 
afirmimit dhe zbatimit të një parimi kushtetues është një proces kreativ, i cili 
kërkon jo vetëm një njohje shumë të mirë nga ana e gjyqtarëve të tekstit të 
kushtetutës, të rrethanave shoqërore dhe politike në të cilat ajo është hartuar, 
të parimeve mbi të cilat është mbështetur, por gjithashtu kërkon edhe një aftë-
si për të menduar dhe analizuar në mënyrë të pavarur nga interesa të ngushta 
ose të çastit me të cilat mund të jetë i lidhur gjyqtari. Për këtë arsye, mund të 
themi se zbatimi i parimeve themelore kushtetuese ndikon edhe në forcimin e  
pavarësisë së vetë gjyqtarëve përballe politikës.11 

Përveç sa më lart, parimet kushtetuese, në mënyrën se si ato formu-
lohen ose interpretohen nga gjykata, kanë edhe një funksion tjetër të rëndë-
sishëm: ato i shërbejnë plotësimit të boshllëkut ligjor që mund të jetë prezent 
për arsye të ndryshme në situata të ndryshme. Ligjvënësi kushtetues por edhe 
ai i zakonshëm është në pamundësi të parashikojë çdo situatë apo rrethanë 
të mundshme të zbatimit të akteve normative që ai miraton. Prandaj, duke u 
mbështetur tek parimet kushtetuese, gjyqtari i jep jetë normave duke i bërë ato 
të zbatueshme edhe për situata të paparashikueshme nga ligjvënësi. Kjo nuk 
do të thotë se gjykata zëvendëson ligjvënësin, por e para bën të mundur shtrir-
jen e vullnetit të të dytit edhe për situata të ngjashme, të cilat nëse do të mbe-
teshin të parregulluara, do të ndikonin ndjeshëm në mbrojtjen e kushtetutsh-
mërisë apo të drejtave të njeriut. Interpretimi i gjykatës është i rëndësishëm 
jo vetëm për të plotësuar boshllëqet normative por edhe për ta bërë normën 
konkrete aktuale duke iu përshtatur kushteve të reja ekonomiko-shoqërore 
nëpër të cilat kalon një shtet. Kuadri normativ ka detyrimin jo vetëm të jetë i 
plotë por edhe të jetë koherent, ndryshe ai humbet funksionin e tij rregullator 
për të cilin është krijuar.12 

Natyra e parimeve themelore dhe balanca ndërmjet tyre përcaktohen 
nga pozicionet dhe besimet themelore të një shoqërie, të formalizuara pozitiv-
isht në kushtetutën e vendit. Gjyqtarët i qasen këtyre parimeve themelore me 

11 Armin von Bogdandy, Founding Principles: Principles of  EU Constitutional Law 
(2010), fq.15.
12 Takis Tridimas, The European Court of  Justice and Judicial Activism (1996), 
fq.199
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intuitën dhe formimin që përftojnë nga struktura e regjimit demokratik, duke 
pasur gjithmonë parasysh parime të tilla si ndarja e balancimi i pushteteve dhe 
shteti i së drejtës. Në fakt, ka një marrëdhënie reciprociteti ndërmjet natyrës 
së shtetit dhe vlerave/parimeve themelore të instaluara në kushtetutën e tij: 
gjyqtarët mësojnë për natyrën demokratike të shtetit pikërisht nga parimet 
themelore të tij dhe, pikërisht nga kjo natyrë demokratike ata mund të nxjer-
rin parimet themelore që e karakterizojnë atë.13 

III.

Ndër parimet themelore kushtetuese, meritojnë të veçohen ai i shtetit 
të së drejtës, i barazisë dhe proporcionalitetit. Le të ndalemi shkurtimisht 
tek disa karakteristika të veçanta të tyre të evidentuara edhe në praktikën e 
Gjykatës Kushtetuese shqiptare.

Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë në jurisprudencën e saj ka identifi-
kuar mjaft parime shtetformuese të tilla si: konstitucionalizmi, shteti i së drejtës, 
demokracia, pluralizmi, ndarja dhe balancimi i pushteteve, decentralizimi dhe auto-
nomia vendore, uniteti i pushtetit, dinjiteti njerëzor, pavarësia e gjyqësorit, barazia 
sociale, mosdiskriminimi, apo edhe vlera të tjera kushtetuese si siguria juridike, 
të drejtat e fituara, pritshmëritë legjitime dhe besimi i qytetarëve tek shteti. Ajo ka 
argumentuar se deri në çfarë mase parime të tilla të përgjithshme si ato më 
sipër, të cilat derivojnë natyrshëm jo vetëm nga teksti por edhe nga fryma  e 
saj, përbëjnë një bazë solide në funksion të ngritjes dhe të argumentimit të një 
kërkese për antikushtetushmërinë e një ligji që i ka cenuar ato. Duke qenë se 
vendimet më të spikatura lidhur me këto parime janë përfshirë të përmbled-
hura në këtë botim, ne po sjellim vetëm disa linja kryesore të vendosura prej 
kësaj Gjykate, pa dashur të shuajmë interesin e lexuesit për më tepër.

a) Parimi i shtetit të drejtës është një nga gurët e themelit të demokracisë 
kushtetuese moderne. Termi në vetvete, duke u konsideruar kompleks, është 
i pamundur të përkufizohet në mënyrë standarde. Sidoqoftë, ndërmjet teor-
icienëve të shkencave politike-juridike ekziston konsensusi në lidhje me ele-
mentët që i takojnë atij. Kështu, në një shtet, i cili bazohet tek sundimi i ligjit, 
në kuptimin formal të tij, respektohet parimi i ndarjes së tre pushteteve (legjis-
lativi, ekzekutivi dhe gjyqësori), shteti i “shtrëngon” subjektet e vet (qytetarët) 
vetëm përmes ligjeve të nxjerra sipas procedurave të njohura e të mirëpërcak-
tuara dhe të shpallura publikisht, si dhe askush nuk qëndron mbi ligjin. El-
ementë të tjerë formalë përfshijnë edhe qëndrueshmërinë dhe qartësinë e ligjit, 
si dhe të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës. Nga ana tjetër, respektimi i ligjit 

13 Jozeph Raz, Legal Principles and the Limits of  law (1972). Sipas filozofit të njohur 
të së drejtës: “Në shumicën e vendeve, parimet e përgjithshme shërbejnë si kufizu-
ese të diskrecionit të gjyqtarit dhe e urdhërojë atë të veprojë vetëm në bazë të atyre 
vlerave dhe opinioneve, të cilat mbështeten nga segmentet më të rëndësishme të 
shoqërisë”.
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në vetvete nuk fiton ndonjë domethënie, nëse përmbajtja e tij nuk arrin disa 
parametra të ideologjisë liberale.14 Për pasojë, elementët formalë të shtetit të së 
drejtës shoqërohen nga elementët materialë dhe posaçërisht, nga garantimi i të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Akoma më tej, është thelbësore që të 
gjithë këto elementë të shtetit të së drejtës të zbatohen në praktikën shtetërore 
dhe të mos shërbejnë thjesht si ornamente dekorativë të tij. Në mungesë të 
shtetit të së drejtës, demokracia kushtetuese moderne do të ishte e pamundur 
të funksiononte.15 

Në këtë kontekst, Gjykata Kushtetuese është shprehur se “shteti i së 
drejtës është një nga parimet më themelore e më të rëndësishme në shtetin dhe shoqërinë 
demokratike. Si i tillë, ai përbën një normë të pavarur kushtetuese, prandaj shkelja e 
tij përbën në vetvete bazë të mjaftueshme për deklarimin e një ligji si antikushtetues”.16 
Më tej, Gjykata ka theksuar se “parimi i shtetit të së drejtës i sanksionuar në nenin 
4 të Kushtetutës nënkupton veprimin e të gjithë institucioneve shtetërore sipas së drejtës 
në fuqi si dhe supremacinë e Kushtetutës ndaj akteve të tjera normative. Çdo organ në 
një shtet të së drejtës duhet të veprojë për aq sa i lejon Kushtetuta dhe ligji duke mos i 
tejkaluar kufijtë e përcaktuar prej tyre. Në këtë kuptim, çdo institucion shtetëror duhet 
të ketë të përcaktuar qartë fushën e kompetencave të veta brenda të cilave është i autori-
zuar të veprojë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore.”17

Si elementë përbërës të shtetit të së drejtës Gjykata ka veçuar, rast 
pas rasti, disa prej tyre duke e ripërsëritur qëndrimin e saj edhe në vendime 
të mëvonshme, gjë që ka çuar në një jurisprudencë të konsoliduar tashmë. 
Kështu, ajo ka konstatuar se elementë të tillë si siguria juridike, ndalimi i fuqisë 
prapavepruese të normës dhe mbrojtja e pritshmërive legjitime, pavarësisht se mund 
të mos jenë të shprehura direkt në Kushtetutë, duhen parë gjithmonë të lid-
hura ngushtë me parimin e shteti të së drejtës. Këto elementë rrjedhin nga 
vlerat kushtetuese që përmban në vetvete akti themelor. 

b) Parimi i sigurisë juridike kërkon që qytetarët ta njohin me saktësi 
zbatimin e ligjit në kohë. Si standarde formale kryesore të tij konsiderohen 
saktësia, qartësia dhe qëndrueshmëria në tërësi e të gjithë rendit juridik të një 
shteti. Nga ana tjetër, si standard në kuptimin material konsiderohet moscëni-
mi i të drejtave të fituara dhe i pritshmërive të ligjshme që garantojnë aktet 
në fuqi. Pra, me një fjalë, jo vetëm norma të veçanta por i gjithë rendi juridik 
kërkohet të jetë i kuptueshëm, i parashikueshëm dhe jo kontradiktor.18 Legjis-

14 Xhezair Zaganjori/Aurela Anastasi/Eralda Cani (Methasani), Shteti i së Drejtës në 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, (2011) fq.18.
15 Denar Biba/Xhezair Zaganjori, Implementing the Rule of  Law in Albania, Political 
Thought, Year 8, No 32, December, Skopje 2010.
16 Vendim i GJK nr.34/2005.
17 Vendim i GJK nr.15/2010. 
18 Xhezair Zaganjori/Aurela Anastasi/Eralda Cani (Methasani), Shteti i së Drejtës në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, (2011) fq.47.
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latori duhet të vendosë dhe tregojë me qartësi se kur do të hyjë në fuqi ligji 
dhe, nëse ai shfuqizon akte të mëparshme, kur do të pushojnë këto të fundit 
së vepruari. Në mbrojtje të këtij parimi, legjislacioni nuk duhet të ndryshojë 
në mënyrë të shpeshtë. Nëse kjo ndodh, atëherë qytetari duhet të ketë kohën 
e domosdoshme dhe mjetet e nevojshme për t’u njohur me të. Më tej akoma, 
legjislatori duhet të jetë i kujdesshëm kur miraton një ligj të caktuar, pasi sigu-
ria juridike mund të vihet në lojë përmes premtimeve implicite që qytetarët 
mund të gjejnë nëpër dispozitat e tij. Pamundësia për të mos i respektuar këto 
premtime mund të minojë besimin e qytetarëve tek ligji.

Në funksion të këtij parimi, Gjykata ka deklaruar se “doktrina e së dre-
jtës kushtetuese ka pranuar se siguria juridike është ndër elementët thelbësore të shtetit 
të së drejtës. Kjo siguri presupozon veç të tjerave besueshmërinë e qytetarëve tek shteti 
dhe pandryshueshmërinë e ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të 
bëjë me faktin se qytetari nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht për ndryshueshmërinë 
dhe pasojat negative të akteve normative që cenojnë dhe përkeqësojnë një gjendje të 
vendosur me akte të mëparshme. Nuk do të kishim të bënim me një rast të garantimit 
të besueshmërisë në sistemin e normave juridike, nëse siguria lidhur me një situatë të 
caktuar juridike nuk mund të justifikohej dhe nuk mund të mbrohej materialisht”.19 

Po në këtë vendim, Gjykata ka shkuar më tej dhe ka bërë lidhjen 
direkte midis parimit të shtetit të së drejtës dhe parimit të shtetit social, duke 
i dhënë përparësi në këtë rast ruajtjes së raporteve sociale pa diskriminuar 
grupe të caktuara shoqërore për hir të interesave të grupeve të tjera. Sipas saj, 
“duke afirmuar parimin e sigurisë juridike dhe të elementeve kryesore përbërës të saj, 
Gjykata Kushtetuese ve në dukje se ky parim nuk mund të prevalojë në çdo rast. Kjo do 
të thotë se nëse paraqitet rasti që një rregullim ligjor ndryshe i një marrëdhënie ndiko-
het drejtpërdrejt nga një interes publik, me të gjithë elementet e tij thelbësorë, ky interes 
natyrshëm do të ketë përparësi ndaj parimit të sigurisë juridike. Parimi i sigurisë juri-
dike nuk mund të eleminojë çdo pasojë negative që mund t’i vijë individit nga rregullimi 
i ri. Kjo për shkak se siguria juridike është e pandashme nga parimi i shtetit social. Por, 
në rastin në shqyrtim fjala nuk është për pasoja çfarëdo por për pasoja thelbësore, sepse 
dispozita e re realizon një ndryshim konceptual mbi raportet e shtetit me qiramarrësit 
e banesave pronë private, ndryshim që sjell pasoja shumë të rëndësishme. Me raportet e 
vendosura me dispozitat e mëparshme shteti kishte obligimin e zgjidhjes së strehimit të 
kësaj shtrese duke i bërë pronarë (ashtu si pjesën më të madhe të shtetasve të tjerë), me 
dispozitën e re të kontestuar, ai (shteti), i tkurr tej mase këto obligime, duke marrë për-
sipër kryesisht, vetëm sigurimin e strehimit. Në këto kushte,Gjykata Kushtetuese arrin 
në përfundimin se dispozita e re...nuk është rezultat i një interesi publik apo i kërkesave 
të shtetit social. Përderisa në rastin konkret, pa as një shkak të përligjur është prekur 
parimi i sigurisë juridike, kjo dispozitë është antikushtetuese e duhet të shfuqizohet.”

 Më tej, në një tjetër vendim, kjo Gjykatë thekson se “duke qenë se një ndër 
elementet më thelbësorë të parimit të shtetit të së drejtës është edhe ai i sigurisë juri-
dike, del se rregullimet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e shtetasve duhet të kenë 

19 Vendim i GJK nr.26/2005.
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qëndrueshmëri të mjaftueshme që siguron vijimësinë e tyre. Si rregull, nuk mund të 
mohohen interesa dhe pritshmëri të ligjshme të qytetarëve nga ndryshimet në legjisla-
cion dhe shteti duhet të synojë të ndryshojë një situatë të rregulluar më parë vetëm nëse 
ndryshimi sjell pasoja pozitive, konkretisht trajtim më të mirë financiar për subjektet 
përfituese. Sanksionimi i të drejtave dhe lirive të njeriut të pranuara në Kushtetutë 
dhe shoqërimi i tyre me masat për vënien në jetë të tyre duhet të synojnë përmirësimin 
dhe rritjen e standardeve të të drejtave, forcimin e shtetit ligjor. Nëse masat e marra 
shpien në përkeqësimin në mënyrë të paarsyeshme të gjendjes ligjore të personave të 
tjerë, mohojnë të drejtat e fituara ose injorojnë interesat legjitime të këtyre, atëherë do të 
dhunohet  parimi kushtetues i barazisë së të drejtave dhe, në përgjithësi, do të rrezikohet 
arritja e qëllimit madhor të ndërtimit të shtetit të së drejtës”.20 

c) Një parimi tjetër i trajtuar gjerësisht nga Gjykata Kushtetuese është 
edhe ai i barazisë. Parimi i barazisë para ligjit është i lidhur ngushtë me ekzis-
tencën e një kushtetute të shkruar dhe mishëron garancitë e një trajtimi të 
barabartë që duhet të respektohet jo vetëm gjatë procedurave të zbatimit të 
detyrueshëm të ligjit, por edhe lidhur me përmbajtjen substantive të dispozi-
tave të tij. Me fjalë të tjera, mbrojtja e barabartë që duhet të garantojë ligjvënë-
si nëpërmjet akteve të tij duhet të trajtohet si një parim kushtetues substantiv, 
i cili kërkon që ligjet të bëhen vetëm atëherë pjesë e sistemit të së drejtës, nëse 
ato mund të konsiderohen si të drejta dhe të barabarta.21 Për shkak të karak-
terit irracional dhe formal të parimit të barazisë të përdorur sot nga kushtetu-
tat në përgjithësi, jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese merr një rëndësi të 
veçantë lidhur me ravijëzimin gjithnjë e më të plotë të këtij parimi. Gjithsesi, 
nuk është e mundur të përcaktohen në mënyrë shterruese, qoftë edhe nga 
praktika e Gjykatës Kushtetuese, linjat që duhen ndjekur për respektimin e 
këtij parimi dhe që të vlejnë për të gjitha rastet. Gjithçka është e diskutueshme 
rast pas rasti.22 

Barazia para ligjit do të thotë se në hartimin e një ligji çdo person 
duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë. Koncepti i barazisë së njerëzve lid-
het drejtpërdrejt me një vlerë të lartë njerëzore dhe kushtetuese: me dinjitetin 
njerëzor. Njeriu mund të trajtohet me dinjitet vetëm nëse ai nuk diskrimino-
het. Ky parim u zhvillua gjerësisht në shekullin e 20-të duke u konfiguruar më 
tepër si barazi e shanseve sesa si barazi ideale. Si koncept juridik barazia merr 
nuanca të ndryshme përdorimi duke u shtrirë në aspekte të tilla si: pjesëmar-
rje, integrim, dhënie mundësish të njëjta etj. Për këtë arsye, barazia para ligjit 
është një parim që përshkon të gjitha të drejtat themelore dhe nuk mund të 
trajtohet si e drejtë më vete. 

Përveç aspektit të barazisë së subjekteve që parashikohen në ligj në 
momentin e hartimit të tij, paraqitet edhe aspekti i barazisë në fazën e zbati-

20 Vendim i GJK nr.9/2007.
21 Polyvios G. Polyviou, The equal protection of  laws (1980), fq.4.
22 Arta Vorpsi, Barazia para ligjit në praktikën e Gjykatës Kushtetuese, Revista “Jeta 
Juridike” Nr.1/2003.
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mit të tij. Mbrojtja e barabartë nga ligji do të thotë se edhe në zbatimin e një 
ligji tashmë të miratuar nuk duhet të ketë dallim mes individëve, përveçse në 
baza të arsyeshme dhe të justifikueshme. Për këtë arsye, parimi i barazisë në 
teori dhe në praktikë nuk nënkupton që të gjithë personat të trajtohen në të 
njëjtën mënyrë, por se të gjithë personat që janë në një situatë të njëjtë duhet 
të trajtohen në mënyrë të njëjtë. Në ato raste kur njerëzit trajtohen në mënyrë 
të ndryshme, aty duhet të ekzistojë një bazë e arsyeshme dhe e justifikueshme 
që çon në trajtimin e diferencuar të tyre. 

Ja si shprehet Gjykata Kushtetuese në praktikën e saj: “Parimi i bara-
zisë, i parashikuar në nenin 18 të Kushtetutës, kërkon që të gjithë qytetarët të jenë të 
barabartë përpara ligjit, jo vetëm në të drejtat themelore të parashikuara në Kushtetutë, 
por edhe në të drejtat e tjera ligjore. Nga ana tjetër, Kushtetuta e Republikës së Shq-
ipërisë, duke sanksionuar parimin e barazisë para ligjit, nuk i ka dhënë asaj kuptimin 
e një të drejte absolute, sepse ajo ka përcaktuar njëkohësisht edhe kushtet e kufizimit në 
ushtrimin e kësaj të drejte. Paragrafi i tretë i nenit 18 të Kushtetutës pranon kufizimet e 
të drejtës për barazi me përmbushjen e disa kushteve të posaçme, pikërisht të përligjjes së 
arsyeshme dhe objektive. Ky parim kërkon që të gjitha subjektet të trajtohen në mënyrë 
të njëjtë, por nuk formulon ndalime që të mund të bëhen trajtime të diferencuara, kur 
individët e grupet nuk ndodhen në kushte të njëjta a të ngjashme, apo kur ka justifikim 
të arsyeshëm e objektiv, duke vendosur një raport të arsyeshëm dhe përpjesëtimor midis 
mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të arrihet”23

Në fakt, Gjykata Kushtetuese është përballur me parimin e baraz-
isë mjaft herët. Që në 1998 ajo ka deklaruar se barazia para ligjit nuk duhet 
kuptuar e tillë që për çështje të pretenduara identike të ketë zgjidhje të njëjta. 
Sipas saj, mënyra e zgjidhjes është një e drejtë e organit përkatës, sepse çdo 
çështje ka specifikat e saj.24 Në një rast, Gjykata Kushtetuese nuk ka hezituar 
të shfuqizojë dispozitën e ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-
pronarëve, i cili parashikonte, sipas Gjykatës, një shpërblim jo të drejtë për 
personat e tretë që duhet t’u kthejnë banesat ish-pronarëve. Sipas Gjykatës, 
ligji i ka vënë dy kategoritë e personave në pozitë diskriminuese, gjë që passjell 
pamundësinë e njërës palë të hyjë në qarkullimin civil. Gjykata Kushtetuese 
arriti në përfundimin se rregulli i zbatuar për masën e shpërblimit vinte në 
kundërshtim me parimin e barazisë dhe si i tillë ishte antikushtetues.25 Ndërsa 
në një vendim të mëvonshëm, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi si antikush-
tetuese dispozitën që parashikonte kthimin e vlerave financiare administra-
torëve të shoqërive huamarrëse nga personat që kishin përfituar nga shitja e 
pronave me çmime më të larta se çmimi i privatizimit apo se çmimi mesatar 
i shitjes në tregun e lirë.26 Sipas Gjykatës, ky rregullim, përveçse binte në 

23 Vendim i GJK nr.18/2008.
24 Vendim i GJK nr.71/1998. Këtij qëndrimi i është përmbajtur GJK edhe në një 
vendim të mëvonshëm, shih V-16/2000.
25 Vendim i GJK nr.12/2000.
26 Vendim i GJK nr.40/2002. “Vlera për kthim” përfaqëson diferencën midis çmimit 
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kundërshtim me lirinë e veprimtarisë private të garantuar nga neni 11/3 i 
Kushtetutës, ishte në kundërshtim edhe me parimin kushtetues të barazisë 
para ligjit, pasi trajtonte në mënyrë të ndryshme situata juridike të njëjta, 
sepse këtij rregullimi nuk u nënshtroheshin të gjitha subjektet që kishin shitur 
pasuritë e tyre, por vetëm ato subjekte që këto veprime juridike i kishin kryer 
me shoqëritë huamarrëse pa qenë në dijeni për veprimtarinë e tyre të kundral-
igjshme.

ç) Lidhur me parimin tjetër të rëndësishëm, parimin e proporcionalitetit, 
Gjykata e ka elaboruar atë rast pas rasti. Parimi i proporcionalitetit detyron 
ligjvënësin (por jo vetëm) që gjatë realizimit të një qëllimi të caktuar, ai duhet 
të përdorë një mjet që është i dobishëm, i nevojshëm dhe i përshtatshëm. Një 
mjet që nuk ndihmon në arritjen e qëllimit nuk është një mjet real, si rrjedhojë 
përdorimi i tij nuk është proporcional. Joproporcional është gjithashtu përdor-
imi i një mjeti që sjell më shumë pasoja sesa është e nevojshme, p.sh. një mjet 
i cili shkakton më shumë dëm apo që është më i kushtueshëm nga sa duhet. 

Parimi i proporcionalitetit i shërben kontrollit kushtetues për të arri-
tur në një përfundim gjatë shqyrtimit të konflikteve kryesisht midis shtetit dhe 
individit, me objekt liritë dhe të drejtat individuale. Për mbrojtjen e këtyre të 
fundit, gjykata kontrollon nëse ndërhyrja e shtetit për të kufizuar ato është apo 
jo në përpjestim të drejtë me mjetin dhe hapësirën e ndërhyrjes. Në këto raste, 
gjykata e gjen veten ndërmjet dy premisave: së pari, që liritë dhe të drejtat duhet 
të mbrohen ndaj ndërhyrjeve dhe, së dyti, se liritë dhe të drejtat mund të ku-
fizohen. Përgjigja e gjykatës ndaj një situate të tillë është se kufizimi, që të jetë 
i justifikuar, duhet të jetë proporcional. Qëllimi i kontrollit kushtetues në këtë 
rast është të zbulojë nëse një kufizim i vendosur nga legjislatori mbi një të drejtë 
themelore është i justifikuar nga pikëpamja kushtetuese. Në përputhje me këtë 
qasje, parimi i proporcionaliteti është zhvilluar nga gjykatat kushtetuese si një 
mjet i pazëvendësueshëm në ushtrim të funksionit të tyre të kontrollit të kush-
tetutshmërsisë së ligjeve. Ky parim është përpunuar edhe nga jurisprudenca e 
Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, e cila është referuar, rast pas rasti 
edhe në vendimet e Gjykatës Kushtetuese shqiptare.27

të shitjes së pasurisë së shoqërive huamarrëse dhe çmimit të privatizimit apo çmimit 
mesatar të shitjes së saj në tregun e lirë. 

27 GJEDNJ i është referuar parimit të proporcionalitetit si një kërkesë e nevojsh-
mërisë për marrjen e masave përkatëse në kuptim të nenit 2 dhe 8 me nenin 11 të 
KEDNJ dhe është transferuar edhe në lidhje me dispozita të tjera - në kontekstin e 
justifikimit objektiv dhe të arsyeshëm për dallimet në trajtim sipas nenit 14; në lid-
hje me kufizimet e të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës sipas nenit 6 dhe në kuadrin 
e të drejtës së pronës sipas nenit 1 të Protokollit 1. Sipas gjykatës, ky parim kërkon 
një raport të arsyeshëm ndërmjet qëllimit të synuar dhe mjeteve të përdorur. Shih 
vendimin në çështjen James k. Mbretërisë së Bashkuar, i datës 21.02.1985. Parimi është 
përdorur  edhe në lidhje me gjetjen e një balance ndërmjet interesave të ankue-



24

Parimi i proporcionalitetit shtron nevojën e një analizë të detajuar të: a) 
përshtatshmërisë, b) nevojës dhe c) proporcionalitetit stricto senso (përpjesëtuesh-
mërisë) të qëllimit të synuar dhe mjeteve të përdorura për realizimin e tij. Gjyka-
ta Kushtetuese Federale gjermane p.sh., në një çështje në lidhje me mundësinë 
e shtetit për të marrë palcë nga shtylla kurrizore e një të pandehuri me qëllim 
përcaktimin e aftësisë së tij mendore vendosi se, përcaktimi i aftësisë mendore 
ishte një qëllim i ligjshëm dhe se për arritjen e këtij qëllimi marrja e palcës 
nga shtylla kurrizore ishte e nevojshme dhe e dobishme. Megjithatë, Gjykata 
vlerësoi se, duke qenë se ky proces ishte sa i dhimbshëm aq edhe i rrezikshëm 
për jetën e personit, shteti mund ta kërkonte marrjen e palcës vetëm në rastet e 
krimeve të rënda. Vetëm në këto raste dhimbja dhe rreziku për shëndetin e të 
pandehurit nga njëra anë dhe zgjidhja e çështjes nga ana tjetër do të ishin në 
balancë me njëra tjetrën.28

Kushtetuta shqiptare e parashikon qartësisht parimin e proporcional-
itetin përmes nenit 17 të saj kur shprehet se “kufizimi duhet të jetë në përpjesë-
tim me gjendjen që e ka diktuar atë”. Në lidhje me këtë, Gjykata Kushtetuese 
shqiptare është shprehur se, sipas nenit 17 të Kushtetutës, kufizime të të dre-
jtave dhe lirive kushtetuese mund të vendosen nëse përmbushen disa kushte, 
midis tyre, edhe respektimi i proporcionalitetit. Pra, kjo dispozitë kushtetuese 
kërkon vlerësimin e domosdoshmërisë së ndërhyrjes ligjore të shtetit, në varë-
si të natyrës së të drejtës, të karakterit të interesit publik që duhet të mbrohet, 
të rrethanave konkrete që e diktojnë një ndërhyrje në minimum dhe sa më 
pak të dëmshme nga pikëpamja e të drejtave të njeriut.29 Për vlerësimin e pro-
porcionalitetit të ndërhyrjes së ligjvënësit me pasojë shkeljen e të drejtave in-
dividuale të parashikuara nga Kushtetuta dhe ligji, duhen marrë në shqyrtim 
balanca ndërmjet dëmit të shkaktuar individit dhe fitimit të shoqërisë, masa 
e mbrojtjes nga arbitrariteti që ofrojnë procedurat ligjore si dhe mundësia e 
shtetit për të përdorur mënyra a mjete të tjera për të arritur qëllimin. Shteti, 
brenda mundësive, duhet të kufizojë ndërhyrjen në minimum, duke kërkuar 
zgjidhje alternative dhe të përpiqet t’i arrijë qëllimet në mënyrë sa më pak të 
dëmshme nga pikëpamja e të drejtave të njeriut.30 Parimi i njohur i proporcio-
nalitetit nënkupton që ndërhyrja e ligjvënësit për kufizimin e një të drejte apo 
lirie të caktuar të bëhet me mjete të përshtatshme që i përgjigjen drejt qëllimit 
që synohet të arrihet.31

Në zbatim të këtyre kritereve, Gjykata Kushtetuese shqiptare ka anal-
izuar në mjaft raste ndërhyrjet e ligjvënësit dhe të ekzekutivit në të drejtat dhe 

sit dhe atyre të komunitetit. Shih vendimin Sporrong dhe Llonroth k. Suedisë, i datës 
23.09.1982.
28 Vendim i GJKF gjermane, BVerfGE, 194;16, i datës 10.06.1963.
29 Vendime të GJK nr.39/2007; nr.41/2007. 
30 Vendim i GJK nr.17/2010. 
31 Vendim i GJK nr.10/2008.
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liritë themelore të shtetasve duke arritur në përfundime lidhur me ekzistencën 
e cenimit të një të drejte themelore dhe bashkë me të edhe të respektimit të 
parimit të proporcionalitetit. Kështu, ajo në një vendim më të hershëm, duke 
analizuar ndërhyrjen e ligjvënësit në sferën private të personave që mbajnë një 
funksion publik me qëllim deklarimin dhe publikimin e të dhënave personale 
dhe pasurore, ka theksuar se “Gjykata Kushtetuese ka parasysh se kufizimi që i 
bëhet jetës private në formën e deklarimit dhe mundësisë së publikimit të të dhënave 
personale me karakter pasuror të subjekteve të caktuara është bërë me ligj... Konstato-
het gjithashtu se qëllimi i synuar justifikon plotësisht miratimin e një ligji të tillë. Nga 
ana tjetër, vlerësohet se mjetet e përdorura për arritjen e këtij qëllimi legjitim, pra kërke-
sat për deklarimin e pasurisë së subjekteve të caktuara, burimeve të saj dhe mundësia e 
publikimit të tyre, janë efektive dhe në proporcion me qëllimin e synuar. Ligjvënësi ka 
treguar kujdes në balancimin sa më të drejtë të së drejtës themelore të informimit dhe 
detyrimit për respektimin e jetës private. Në balancimin ndërmjet këtyre dy të drejtave 
themelore, është patur parasysh kontributi që sjell deklarimi i pasurisë së personave 
të zgjedhur dhe nëpunësve publikë, i burimeve të saj si dhe publikimi i tyre në deba-
tin e përgjithshëm, duke u kthyer kështu në mjet për arritjen e qëllimeve që synohen 
në rastin konkret. Detyrimi për deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë personale si 
dhe mundësia e publikimit të tyre nuk synojnë dëmtimin apo denigrimin e subjekteve 
deklaruese, por një transparencë dhe kontroll më rigoroz ndaj pasurimit apo raporteve 
të tyre financiare me persona të tretë. Nga ky këndvështrim, Gjykata Kushtetuese çmon 
se publiku ka interes të ligjshëm, që përmes transparencës, të  informohet  më në detaje 
jo vetëm mbi punën dhe veprimtarinë, por edhe mbi të ardhurat, pasurinë dhe burimet 
e saj të personave të zgjedhur ose zyrtarë. Pra, balanca e gjetur vlerësohet si e drejtë dhe 
e bazuar.”32 

Gjithashtu, Gjykata Kushtetuese e ka konsideruar legjitime ndërhy-
rjen e shtetit në shtimin e kritereve për licensimin e lojrave të fatit, të cilat 
nga kërkuesit konsideroheshin si të tepërta dhe në tejkalim të interesit pub-
lik. Gjykata në këtë rast çmoi se “ligjvënësi ka respektuar parimin e vendosjes së 
raportit të drejtë midis interesit publik dhe garantimit e mbrojtjes së lirisë së individit, 
duke forcuar kriteret e licencimit me qëllim rritjen e garancisë dhe mbrojtjes së kon-
sumatorëve, të grupeve vulnerabël si dhe shtimin e të ardhurave në buxhetin e shtetit. 
Në të njëjtën kohë, ligjvënësi u ka dhënë subjekteve tregtare mundësinë e ushtrimit të 
mëtejshëm të aktivitetit të tyre në rast të plotësimit të kritereve prej tyre...Gjykata Kush-
tetuese vlerëson se rregullimi i ligjvënësit është në përpjesëtim të drejtë me qëllimin që e 
ka diktuar një veprim të tillë. Në një situatë të pastabilizuar ende, edhe për shkak se kjo 
veprimtari është relativisht e re në vendin tonë, shteti është i detyruar që të bëjë të gjitha 
përpjekjet e duhura me qëllim kontrollimin dhe ndalimin e përhapjes së varësisë ndaj 
bixhozit të shtresave më të prirura ndaj këtij fenomeni. Shteti, duke vendosur kritere më 
të forta për licencimin e subjekteve, ka mundësi të ndalojë përhapjen e pakontrolluar 
dhe të padisiplinuar të kësaj veprimtarie duke mbrojtur konsumatorët. Në këtë kuptim, 
nisur nga faktorë ekonomikë dhe socialë, ligjvënësi ka gjetur shtimin e kritereve të licen-

32 Vendim i GJK nr.16/2004.
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cimit si mjet të përshtatshëm për realizimin e rolit rregullues të shtetit.”33

Edhe në rastet kur Gjykata nuk ka arritur të konstatojë raportin e 
drejtë midis ndërhyrjes dhe qëllimit që kërkohet të arrihet, ajo ka dhënë ar-
gumente për këtë qëndrim. Kështu, në një nga vendimet më të njohura për 
publikun ajo ka konstatuar se “qëllimi i lustracionit për të siguruar besnikërinë e 
shërbimeve përkatëse për publikun në një shtet demokratik, pra duke ndihmuar kështu 
në krijimin e këtij rendi të ri, është një arsye legjitime me interes të përbashkët. Pro-
porcionaliteti i këtij kufizimi varet sa nga lloji i lidhjes ose bashkëpunimit aq edhe nga 
funksioni i mbajtur nga subjekti konkret. Sa më e gjerë të jetë veprimtaria bashkë-
punuese dhe sa më i rëndësishëm të jetë funksioni i mbajtur aq më shumë ka gjasa që 
kufizimi të konsiderohet si proporcional.Gjykata, për të vlerësuar kushtetutshmërinë 
e kufizimit të të drejtës për punë u përmbahet argumenteve ... që rrjedhin nga parimi 
i proporcionalitetit. Nga ky këndvështrim del se ligjvënësi nuk ka arritur të justifikojë 
nevojën e këtij kufizimi dhe nuk ka vendosur një mekanizëm, i cili do të shmangte 
përgjegjësinë kolektive dhe do të ndihmonte gjetjen e  të gjetur ekuilibrit në secilin rast 
individual.”34

Proporcionalitetin e një kufizimi Gjykata e ka vlerësuar rast pas rasti, 
duke pasur parasysh disa aspekte si balancën mes të drejtës së kufizuar dhe 
interesit publik ose mbrojtjes të të drejtave të të tjerëve, mjetin e përdorur 
në raport me gjendjen që e ka diktuar atë, të drejtën e cenuar dhe synimin 
që kërkon të arrijë legjislatori. Këto aspekte nuk duhet të analizohen veç e 
veç por të gërshetuara me njëra tjetrën. Nisur nga ky këndëvshtrim, Gjykata 
ka vlerësuar si të përshtatshëm ndërhyrjen e legjislatorit për kufizimin e së 
drejtës së ankimit për gjobat e vendosura në qarkullimin rrugor. Sipas saj, 
“balanca mes të drejtës së kufizuar dhe interesit publik ose mbrojtjes së të drejtave të të 
tjerëve, në çështjen në shqyrtim, nuk është gjë tjetër veçse gjetja nga legjislatori e pikës 
së ekuilibrit midis interesit të dhënies së drejtësisë, që realizohet me anë të vendimeve 
gjyqësore dhe domosdoshmërisë për t’i dhënë fund sa më shpejt mosmarrëveshjeve, me 
qëllimin që organet gjyqësore të lirohen nga detyrimet që rrjedhin nga ngarkesa e pa-
nevojshme e punës. Kusht i domosdoshëm është që balanca të arrihet duke i dhënë 
qartësi të drejtës në konflikt. Shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor janë të shumta 
dhe janë kthyer në një fenomen mjaft shqetësues në vendin tonë. Kjo situatë e rënduar 
shkakton, përveç problemeve të shumta, dhe një numër të madh mosmarrëveshjesh. Në 
këto kushte, legjislatori duke kufizuar ankimin në instancat më të larta gjyqësore synon 
nga njëra anë të jepet drejtësi dhe nga ana tjetër, të rritet efektiviteti i masave adminis-
trative ndaj këtyre shkeljeve, duke shmangur zgjatjen e panevojshme të kohës nga mo-
menti i kryerjes së shkeljes deri tek ekzekutimi i dënimit ndaj tyre si dhe, t’i jepet fund 
sa më shpejt zgjidhjes së këtyre mosmarrëveshjeve me koston më të ulët publike, duke 
parashikuar fillimisht shqyrtimin në instancat administrative të tyre. Për sa më sipër 
Gjykata çmon se në raport me gjendjen dhe me synimin që kërkon të arrijë legjislatori, 

33 Vendim i GJK nr.10/2008. 
34 Vendim i GJK nr.9/2010.
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kufizimi i ankimit gjyqësor është i përshtatshëm.”35

IV.

Më shumë se çdo koment, vlerësim apo kritikë për veprimtarinë e 
Gjykatës Kushtetuese gjatë këtyre dy dekadave flet vetë jurisprudenca e saj. 
Është i pamohueshëm ndikimi i saj në jetën juridike, politike e sociale shq-
iptare në 20 vite të funksionimit të saj. Në këtë pikë edhe kritikët më të ash-
për nuk mund të mos bien dakort. Ajo për të cilën mund të debatojmë është 
hapësira e kontrollit të saj, vetëpërmbajtja apo guximi i tepruar për të shkuar 
më tej. A ka kufij kontrolli kushtetues? Natyrisht që ka, por, për fat të keq 
(ose të mirë), janë të padukshëm dhe si të tillë të paqendrueshëm. Kjo e bën 
dhe më interesante atë. Jemi të bindur se Gjykata Kushtetuese do të vazhdojë 
ta pasurojë teorinë dhe praktikën kushtetuese edhe në vitet në vijim. Shumë 
standarde janë vendosur tashmë, të tjera pritet të shtohen. Për këtë kërkohet 
që gjyqtarët të jenë largpamës dhe të vendosur për të mos ia zbehur nuancat 
kontrollit kushtetues. Vite interesante e presin këtë Gjykatë, duke patur para-
sysh sfidat që ka Shqipëria në rrugën e saj të integrimit europian. Simotrat e 
saj gjermane, polake, çeke kanë kaluar nëpër shtigje të reja dhe të vështira, 
prandaj edhe Gjykata jonë duhet të jetë e përgatitur për të ardhmen plot sfida.

                    Autorët
                                                                             

35 Vendim i GJK nr.12/2010.
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Vendimi nr.37, datë 23.06.2000 (V–37/2000 – Papajtueshmëria e kryetarit të 
bashkisë/komunës me funksionin e deputetit)

Fjalë kyçe: mandat i deputetit; zgjedhje për kryetar bashkie/komune; pa-
pajtueshmëri funksionesh.

“Deputeti nuk ka të drejtë të kandidojë e të zgjidhet kryetar komune e bash-
kie pa hequr dorë nga ajo detyrë dhe asnjë prej këtyre, nuk mund të mbajë njëko-
hësisht dy mandate e të ushtrojë dy funksione, atë të deputetit dhe atë të organit 
ekzekutiv në pushtetin vendor.”
 

Rrethanat e çështjes

Një grup prej 36 deputetësh të Kuvendit parashtruan një kërkese me 
objekt interpretimin e neneve 69 pikat, 1/d e 2; 70/2 dhe 179, pika 1 e 4 të 
Kushtetutës”, me anë të të cilës kërkohej t’i jepej zgjidhje çështjet nëse një de-
putet mund të jetë njëkohësisht edhe kryetar komune ose bashkie pa hequr më 
parë dorë nga mandati i deputetit.

Arsyetimi i Gjykatës

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ndalon në mënyrë të shpre-
hur qartë jo vetëm kandidimin, por edhe zgjedhjen si deputetë të kryetarëve 
të Komunave apo të Bashkive, duke e konsideruar si të pavlefshëm çdo man-
dat deputeti të fituar nga këta të fundit. Ky ndalim, është përcaktuar në nenin 
69/1 të Kushtetutës. Kushtetuta nuk jep përgjigje të drejtpërdrejtë nëse depu-
teti ka të drejtë të kandidojë e të zgjidhet edhe kryetar bashkie apo komune. 
Por, ndërkohë ajo pranon direkt apo indirekt në nenet 69, 70/2 e 71/2 se dy 
mandatet, pra ai i deputetit dhe ai i kryetarit të bashkisë e komunës, janë të 
papajtueshëm me njëri-tjetrin, sepse jo vetëm i ndalon kandidimin për depu-
tet kryetarëve të bashkive e komunave, jo vetëm ndalon deputetët të ushtrojnë 
njëkohësisht detyrë tjetër shtetërore (veç anëtar i Këshillit të Ministrave), por 
e konsideron të pavlefshëm mandatin e një deputeti kur është fituar pa hequr 
dorë nga detyra si kryetar bashkie apo komune.

Vetë delegimi i ushtrimit të pushtetit shtetëror nga populli tek depu-
tetët, u jep mundësi këtyre të fundit të ushtrojnë veprimtari jo vetëm në harti-
min e miratimin e ligjeve, por edhe në kontrollin e zbatimit të tyre. Për më tepër, 
në ligjin nr.8550, datë 18.11.1999 “Statusi i deputetit”, e sidomos në nenet 6, 8 
e 10 ku përcaktohen marrëdhëniet e tij me organet e pushtetit vendor, deputetit 
i janë dhënë kompetenca që në thelb janë kompetenca kontrolli, siç janë e drejta 
për të kërkuar shpjegime nga ato organe, e drejta të propozojë rishikimin ose 
shfuqizimin e aktit të marrë nga organet e pushtetit vendor etj. Këto kompe-
tenca nuk mund të kryhen nëse deputeti zbaton njëkohësisht edhe kompetenca 
ekzekutive në organin e pushtetit vendor.
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Eshtë e vërtetë që ligji nr.7491, datë 29.04.1992 “Për dispozitat kryesore 
kushtetuese” nuk shprehej fare nëse deputeti ose këshilltari mund të mbante ose 
jo dy mandate. Njëkohësisht dhe me ligjin nr.8143, datë 11.09.1996 “Për një 
ndryshim në ligjin nr.7556, datë 04.02.1992 “Për zgje-dhjet e Kuvendit Popul-
lor të Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.8055, datë 01.02.1996”, 
u lejua që deputeti mund të jetë në të njëjtën kohë edhe i zgjedhur në organet 
e pushtetit vendor, por kjo nuk do të thotë se neni 179 i Kushtetutës në fuqi 
duhet të interpretohet që të zgjedhurit kanë të drejtë të mbajnë njëkohësisht 
të dy mandatet deri në mbarim të afatit të këtyre mandateve. Neni 179 zgjidh 
problemin e jetëgjatësisë së disa organeve, ndërmjet të tjerave edhe të organeve 
të qeverisjes vendore, por kjo nuk pengon që për persona të veçantë, mandati të 
mbarojë para afatit si psh, në rastet e parashikuara në nenin 71 të Kushtetutës, 
ku përfshihet edhe vërtetimi i kushteve të pazgjedhshmërisë ose të papajtuesh-
mërisë të mandatit të deputetit.

Për sa sipër, Gjykata Kushtetuese konkludon se deputeti nuk ka të dre-
jtë të kandidojë e të zgjidhet kryetar komune e bashkie pa hequr dorë nga ajo 
detyrë dhe asnjë prej këtyre nuk mund të mbajë njëkohësisht dy mandate e të 
ushtrojë dy funksione, atë të deputetit dhe atë të organit ekzekutiv në pushtetin 
vendor. Këtij qëndrimi i përmbahet edhe Kodi Zgjedhor i Republikës së Shq-
ipërisë i miratuar me ligjin nr.8609, datë 08.05.2000. Ata që i kanë fituar të dy 
mandatet sipas ligjeve të mëparshme dhe që i mbajnë njëkohësisht të dy manda-
tet kanë të drejtë të zgjedhin nëse do të heqin dorë nga mandati i deputetit apo 
nga ai i kryetarit të bashkisë e komunës.

Koment

Çështja e papajtueshmërisë së mandateve kushtetuese sidomos e deputetit 
është shqyrtuar disa herë prej kësaj Gjykate, në situata të ndryshme juridike. Në 
thelb, papajtueshmëria si koncept përqendrohet në dy aspekte: e para lidhet me 
ndalimin për të mbajtur dy funksione publike, e dyta, me ndalimin për të pasur 
një funksion publik dhe një privat me karakter ekonomik (ose jo). Në rastin 
e parë, pra ndalimi i mbajtjes së dy funksioneve publike synon parandalimin 
e mbivendosjes së kompetencave të ndara tek i njëjti person/organ dhe, në të 
njëjtën kohë, moscenimin e parimit të shtetit të së drejtës dhe bashkë me të 
edhe të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Kurse në rastin e dytë, ndalimi i 
ushtrimit të më shumë se një detyre parashikohet për të garantuar angazhimin 
e plotë dhe pa rezerva të funksionarit në kryerjen e detyrës së marrë përsipër 
prej tij, gjë e cila mund të reduktohej ose të bëhej e pamundur për shkak të 
angazhimit të veçantë që kërkon kryerja e njëkohshme e dy detyrave nga funk-
sionari. 

Kuptimi i papajtueshmërisë qendron kryesisht tek parimi i ndarjes së 
pushteteve – sidomos sa i takon ndarjes midis interesave private me karakter 
ekonomik dhe funksioneve shtetërore – nga ana tjetër papajtueshmëria lidhet 
edhe me parimin e ‘shtetit neutral’, pra organet shtetërore (dhe pjesë të tyre) 
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nuk duhet të jenë të lidhur ose të varur nga interesa ekonomik. Për papajtuesh-
mërinë si koncept ndalues i kryerjes së më shumë se një detyre/funksioni nuk 
është i rëndësishëm fakti nëse funksionari bie në kushtet e përfitimit për shkak 
të detyrës apo jo ose në konflikt interesi midis detyrës së tij dhe interesave 
privatë. Vetëm fakti i ekzistencës së dy detyrave (publike-publike; publike-pri-
vate) mjafton që ai të konsumojë këtë ndalim, nga i cili duhet të zgjedhë midis 
të dyjave. Ky ka qenë edhe qëllimi që Kushtetuta shqiptare ka ndaluar shprehi-
misht mbajtjen e dy funksioneve, në rastin konkret të deputetit dhe anëtarit të 
organeve të qeverisjes vendore.
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Vendimi nr.38, datë 23.06.2000 (V–38/2000 - Imunitetit i ministrave jode-
putetë)

Fjalë kyçe: imunitet penal; anëtar i Këshillit të Ministrave; deputet.

“Meqënëse vetë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e barazon në aspektin 
substancial gëzimin e imunitetit të anëtarit të Këshillit të Ministrave me imunitetin e 
deputetit, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se edhe procedura që ndiqet për 
heqjen e imunitetit të deputetit, e parashikuar në nenin 73 të saj dhe në nenin 173 e 
vijues të Rregullores së Kuvendit, do të jetë e zbatueshme dhe për anëtarin e Këshillit 
të Ministrave që nuk është deputet.”

Rrethanat e çështjes

Neni 103/3 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon se 
anëtarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit duke mos u 
shprehur për ministrat që nuk janë deputetë. Një grup deputetësh të Kuven-
dit të Shqipërisë parashtruan një kërkesë para kësaj Gjykate me objekt inter-
pretimin e nenit 103/3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pasi për ta 
është i nevojshëm përcaktimi i procedurës dhe organit kompetent, që vendos 
për heqjen e imunitetit dhe dhënien e autorizimit për fillimin e ndjekjes penale 
të ministrit që nuk është deputet.

Arsyetimi i Gjykatës

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, megjithëse i njeh anëtarit të 
Këshillit të Ministrave imunitetin, nuk përcakton me saktësi procedurën që 
duhet ndjekur dhe organin, i cili ka të drejtë të vendos në rastet e heqjes së 
imunitetit dhe dhënien e autorizimit për fillimin e ndjekjes penale të këtyre 
funksionarëve. Për të interpretuar nenin 103/3 Gjykata niset nga rregullimi që 
parashikon në tërësi Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë për imunitetin e 
funksionarëve të lartë të shtetit. Në disa dispozita të Kushtetutës jepet vetëm e 
drejta e gëzimit të imunitetit për një pjesë të funksionarëve të lartë të shtetit, por 
nuk parashikohet procedura që duhet ndjekur për heqjen e imunitetit. Janë li-
gjet përkatëse ato që parashikojnë dhe rregullojnë në mënyrë më të hollësishme 
këtë moment juridik. Rregulli i referimit të gëzimit të imunitetit për një pjesë 
funksionarësh të lartë është parashikuar në disa dispozita të Kushtetutës si në 
nenin 61/3, 154/5 dhe 165/2 të saj. Nga e njëjta referencë  ligjore nuk bën 
përjashtim as anëtari i Këshillit të Ministrave, i cili sipas nenit 103/3 gëzon 
imunitetin e deputetit.   

Meqënëse vetë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e barazon në 
aspektin substancial gëzimin e imunitetit të anëtarit të Këshillit të Ministrave 
me imunitetin e deputetit, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se edhe 
procedura që ndiqet për heqjen e imunitetit të deputetit, e parashikuar në nenin 
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73 të saj dhe në nenin 173 e vijues të Rregullores së Kuvendit, do të jetë e zbat-
ueshme dhe për anëtarin e Këshillit të Ministrave që nuk është deputet. Në kup-
tim dhe zbatim të dispozitave të sipërcituara Gjykata Kushtetuese konkludon, 
se dhënia e autorizimit për fillimin e ndjekjes penale për anëtarin e Këshillit të 
Ministrave që nuk është i zgjedhur deputet, do të bëhet nga Kuvendi i Repub-
likës së Shqipërisë sipas procedurës ligjore që parashikohet edhe për heqjen e 
imunitetit të deputetit. 

 

Koment

Imuniteti dhe indemniteti janë forma të përhapura gjerësisht me qëllim 
mbrojtjen e deputetëve, si pjesë e organit ligjvënës dhe jo si individë. E drejta 
kushtetuese pranon se imuniteti e gjen pasqyrimin në parimin e përfaqësimit. 
Cdo deputet është përfaqësues i të gjithë popullit – parimi i ndalimit të mandatit 
detyrues – megjithatë është e vetëkuptueshme se ai mund ta ushtrojë funksionin 
e tij vetëm në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të parlamentit. Nëse një deputet 
pengohet të ushtrojë funksionin e tij si parlamentar, atëherë është cënuar jo 
vetëm raporti shumicë/pakicë i vendosur nga vullneti i zgjedhësve, por mund të 
thuhet që deputeti, i cili i është nënshtruar ndjekjes penale, nuk do të lejohet të 
sjellë në parlament, aty ku konsolidohet vullneti politik i zgjedhësve, përvojën, 
bindjet dhe aftësitë e tij dhe të zgjedhësve që ai përfaqëson. Në këtë kontekst, 
imuniteti i shërben realizimit sa më të plotë të rolit të parlamentit si i tërë. 

Bazuar në këtë koncept, Kushtetuta qëllimisht ose jo, nuk është shpre-
hur për imunitetin e ministrave por vetëm të deputetëve, mbajtës direkt të 
sovranitetit popullor. Mirëpo duke qenë se Kushtetuta jonë e pranon mbajtjen 
njëherazi të funksionit të deputetit dhe ministrit, atëherë në realitet do të kishim, 
brenda të njëjtit kabinet qeveritar, disa ministra të veshur me imunitet dhe disa 
pa imunitet. Personalisht, mendoj se një gjë e tillë nuk bie ndesh as me ndonjë 
koncept kushtetues dhe as me parimin e barazisë, i cili nuk shtrihet ndaj funk-
sionarëve politikë. Në fund të fundit ministrat duhet të përgjigjen në çdo kohë 
(edhe penalisht) për veprimet e tyre dhe nuk kanë pse të gëzojnë imunitet për 
sakohë nuk janë përfaqësues të popullit, pra edhe deputetë, për të cilët është 
parashikuar në rradhë të parë edhe imuniteti penal. Megjithatë Gjykatë ka qenë 
e mendimit se edhe ministrat që nuk janë deputetë kanë nevojë të kenë imunitet 
me arsyen për të barazuar pozitën me kolegët e tjerë të kabinetit qeveritar.
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Vendimi nr.39, datë 23.06.2000 (V–39/2000- Heqja e imunitetit të deputetit 
nga gjykata)

Fjalë kyçe: ndjekje penale; deputet; i dëmtuar akuzues; procedimi nga gjykata.

“Gjykata e zakonshme, është i vetmi organ procedues për veprat penale që 
ndiqen mbi kërkesën e të dëmtuarit akuzues. Për këtë shkak, ajo ka të drejtë dhe 
është e detyruar me ligj t’i drejtohet drejtpërsëdrejti, pa ndërmjetësinë e prokurorit, 
të gjitha organeve kompetente, duke përfshirë edhe Kuvendin dhe t’iu kërkojë atyre 
sipas përkatësisë, autorizimin për ndjekjen penale të personave që gëzojnë imunitet, 
vetëm në rastet kur i dëmtuari akuzues, në bazë të neneve 59 e 284/5 të Kodit të 
Procedurës Penale, ushtron kërkesë për procedim.”

Rrethanat e çështjes

Në çështjen konkrete u shtrua për diskutim pyetja se cili organ bën 
kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetit kur akuza është ngritur nga i dëm-
tuari dhe jo nga prokuroria. Një  grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë 
parashtruan një kërkesë para Gjykatës Kushtetuese me objekt interpretimin e 
nenit 73/2 të Kushtetutës”.

Arsyetimi i Gjykatës

Neni 148 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë i ngarkon organit 
të prokurorisë veç të tjerave edhe detyrën e ushtrimit të ndjekjes penale. Ai e 
ushtron atë për çështje që ndiqen kryesisht ose mbi ankim. Në çështje të tjera që 
kanë të bëjnë me vepra penale, të cilat përmenden në mënyrë taksative në nenin 
59 të Kodit të Procedurës Penale dhe që është e nevojshme kërkesa e të dëmtu-
arit akuzues, fillimi i ndjekjes penale është në kompetencë të gjykatës. Për rrjed-
hojë, në qoftë se kësaj i dalin pengesa ligjore në këtë drejtim, është e detyruar 
vetë të marrë të gjitha masat për eleminimin e tyre. I tillë është rasti, kur sub-
jekt i këtyre veprave janë persona që në bazë të Kushtetutës të Republikës së 
Shqipërisë, gëzojnë imunitet penal. Ndjekja penale kundër tyre nuk mund të 
fillojë pa autorizimin e organeve shtetërore kompetente, siç mund të jetë Ku-
vendi, për deputetët, ministrat dhe gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, të Gjykatës 
Kushtetuese për anëtarët e saj dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për gjyqtarët 
e rretheve dhe të apeleve. Në këto raste, kërkesën pranë këtyre organeve për 
marrjen e autorizimit ka të drejtë ta bëjë vetëm gjykata, pa pasur nevojë për 
ndihmën ose ndërhyrjen e prokurorit. Sipas dispozitave përkatëse të Kodit të 
Procedurës Penale, prokurori është i përjashtuar nga pjesëmarrja gjatë fazës së 
hetimit paraprak të këtyre çështjeve. Këto vihen në lëvizje vetëm mbi kërkesën 
e të dëmtuarit akuzues dhe çdo veprim procedural që ka lidhje me këtë fazë 
kryhet nga vetë gjykata. Veç kësaj, edhe gjatë gjykimit të këtyre çështjeve, pozita 
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procedurale e prokurorit është e një lloji të veçantë. Ai nuk është palë në debatin 
gjyqësor që zhvillohet vetëm midis të pandehurit dhe të dëmtuarit akuzues. Pra, 
për këtë kategori veprash penale, ai është i përjashtuar me ligj nga roli i tij si 
përfaqësues i akuzës dhe si autoritet që ushtron ndjekjen penale. 

Sa më sipër, Gjykata Kushtetuese, në përgjigje të kërkesës për inter-
pretimin e nenit 73/2 të Kushtetutës, del me këtë konkluzion: Gjykata e zakon-
shme, është i vetmi organ procedues për veprat penale që ndiqen mbi kërkesën 
e të dëmtuarit akuzues. Për këtë shkak, ajo ka të drejtë dhe është e detyruar 
me ligj t’i drejtohet drejtpërsëdrejti, pa ndërmjetësinë e prokurorit, të gjitha or-
ganeve kompetente, duke përfshirë edhe Kuvendin dhe t’iu kërkojë atyre sipas 
përkatësisë, autorizimin për ndjekjen penale të personave që gëzojnë imunitet, 
vetëm në rastet kur i dëmtuari akuzues, në bazë të neneve 59 e 284/5 të Kodit 
të Procedurës Penale, ushtron kërkesë për procedim.

Koment

Gjykata në këtë vendim ka bërë një përjashtim nga rregulli sipas të 
cilit është prokurori ai që kërkon heqjen e imunitetit të personit që dyshohet 
për kryerjen e një vepre penale, kur ai gëzon mbrojtje nga imuniteti. Arsyeja e 
këtij përjashtimi qendron në faktin se gjykimi në këto raste nuk fillon me inicia-
tivën e prokurorit por me iniciativën e të dëmtuarit akuzues, i cili, pavarësisht 
vlerësimit dhe veprimit të prokurorit, kryen të gjitha veprimet e nevojshme për 
fillimin e procedimit para gjykatës kompetente. Rolin e të dëmtuarit akuzues 
në procesin penal dhe pozitën e prokurorit Gjykata e ka trajtuar më hollësisht 
në një vendim të mëvonshëm, V- 3/2008 (për më shumë shih më poshtë tek 
kapitulli “Shteti i së drejtës”). Gjykata në këtë vendim ka theksuar se në rastet e 
parashikuara nga neni 59/1 nuk përjashtohet tërësisht pjesëmarrja e prokurorit. 
Ai ka të drejtë që gjatë gjykimit të këtyre çështjeve të marrë pjesë duke kërkuar, 
sipas rastit, fajësinë ose jo të të pandehurit. Përjashtimi i hetimit paraprak nga 
këto çështje dhe lejimi i të dëmtuarit akuzues për të ngritur akuzë nuk është 
marrje e kompetencave të prokurorit, por thjesht dhënie e mundësisë të dëmtu-
arit për të qenë aktiv në një proces ku ai është i interesuar drejtpërdrejt. 

Pra, duke pranuar këtë arrihet në përfundimin se ngritja e akuzës nga 
i dëmtuari, e njohur ndryshe si akuzë private, nuk varet nga vendimmarrja e 
prokurorisë. I dëmtuari i drejtohet direkt gjykatës me akuzën e tij dhe merr 
pjesë aktivisht në proces për ta bindur gjykatën me anë të provave dhe fakteve 
që të marrë një vendim në favor të tij. Në rastet kur gjykata duhet të shqyrtojë 
një akuzë private mbi bazën e kërkesës së të dëmtuarit akuzues, ajo është kom-
petente të kryejë disa veprime procedurale me qëllim dhënien e drejtësisë. Këto 
veprime konsistojnë në pranimin për të marrë në shqyrtim kërkesën e të dëmtu-
arit akuzues, vlerësimin e provave të paraqitura nga i dëmtuari ose urdhërimin 
e organeve kompetente për të mbledhur dhe paraqitur prova, të cilat mund të 
jenë të rëndësishme për vërtetimin e akuzës, thirrjen e dëshmitarëve të tjerë si-
pas vlerësimit të vetë gjykatës. Në vijim të kësaj, mund të themi se në gjykimin 
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e kërkesës së të dëmtuarit akuzues nuk ka ndjekje penale dhe as hetime para-
prake, siç ndodh në rastin e akuzës publike. Në rastet e parashikuara nga neni 
59/1 i Kodit të Procedurës Penale ka vetëm hetim gjyqësor, i cili shërben për 
të vërtetuar bazueshmërinë e kërkesës së të dëmtuarit dhe jo të akuzës publike 
të ngritur nga organi i prokurorisë. Pra, në këtë kontekst edhe mosushtrimi i 
kërkesës së prokurorit për të hequr imunitetin e zyrtarit që kërkohet të gjykohet 
dhe lënia e kësaj kompetence vetë gjykatës që shqyrton çështjen, duket të jetë në 
pajtim me konceptin e akuzës private dhënë nga teoria e së drejtës penale dhe 
nga praktika e kësaj Gjykate. 
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Vendim nr.6, datë 18.01.2002 (V-6/2002 - Shqyrtimi i dekretit të Presidentit 
të Republikës)

Fjalë kyçe: dekret i Presidentit; shqyrtimi nga Kuvendi; afat kohor; ndarja dhe 
balancimi i pushteteve 

“Me fjalën “shqyrtim”, sipas nenit 98 pika 2 të Kushtetutës, kuptohet e 
drejta dhe detyrimi i Kuvendit për të bërë objekt diskutimi e debati dekretin e Presi-
dentit dhe për të marrë një vendim të caktuar për miratimin ose mosmiratimin e tij.

...Në rrethanat kur Kuvendi nuk e shqyrton dekretin brenda afatit 10 ditor, 
mospërmbushja e kësaj detyre nuk mund të konsiderohet as si rrëzim e as si pranim i 
tij. Heshtja nuk konsiderohet si rrëzim, pasi mosshqyrtimi nënkupton sa qëndrimin 
indiferent ndaj tij, aq edhe pamundësinë për të marrë si numrin e nevojshëm të votave 
“pro” ashtu edhe të votave “kundër” tij. Veç kësaj, mosshqyrtimi, megjithëse mund 
të mbartë në vetvete një mesazh politik, prapë nuk mund të konsiderohet si pranim 
i tij përsa nuk është përmbushur njëra nga alternativat që rrjedhin nga shqyrtimi 
i tij, miratimi ose mosmiratimi i dekretit. Kuvendi e kontrollon qeverinë dhe ak-
tin e Presidentit me mjete demokratike. Duke mos shqyrtuar Dekretet e Presidentit, 
pra duke mos ushtruar Kuvendi të drejtën dhe detyrën e tij, krijohet një precedent i 
rrezikshëm për funksionimin e shtetit dhe qeverisjen e vendit.” 

Rrethanat e çështjes

Presidenti i Republikës, në kërkesën drejtuar Gjykatës Kushtetuese, ka 
kërkuar interpretimin përfundimtar të dispozitave 98, 99 e 106 të Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë që kanë lidhje kryesisht me çështjet: Nëse dekreti i 
Presidentit të Republikës i nxjerrë në përputhje me nenin 98 të Kushtetutës nuk 
shqyrtohet nga Kuvendi brenda afatit 10 ditor, ai do të konsiderohet i miratuar 
apo i shfuqizuar? Në rastin kur Kuvendi nuk shqyrton dekretin e Presidentit 
të Republikës brenda afatit 10 ditor, çfarë efekti ka ky akt? Çështja lidhet me 
emërimin nga ana e Presidentit të një ministri, propozim i cili nuk u shqyrtua 
nga Kuvendi brenda afatit 10 ditor të parashikuar nga Kushtetuta.

Arsyetimi i Gjykatës

Sipas nenit 1/1 të Kushtetutës Shqipëria është republikë parlamentare. 
Ky koncept i sistemit të qeverisjes bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet 
pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. Sipas këtij koncepti të Kushtetutës, 
organi ligjvënës, Kuvendi, ushtron kompetenca të rëndësishme kontrolli ndaj 
ekzekutivit dhe ndaj akteve të Presidentit të Republikës. Edhe përmbajtja e ne-
nit 98 pika 2 të Kushtetutës, sipas të cilit dekreti i Presidentit të Republikës për 
emërimin apo shkarkimin e ministrit shqyrtohet nga Kuvendi brenda 10 ditëve 
është një aspekt i rëndësishëm i rolit kontrollues të këtij organi. Kjo dispozitë ka 
përcaktuar të drejtën e Kuvendit për të kontrolluar propozimet e Kryeministrit 
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dhe dekretet me karakter individual të Presidentit të Republikës për emërimin 
apo shkarkimin e një ministri dhe detyrimin që këtë kontroll ta ushtrojë brenda 
afatit 10 ditor. Por nga kjo dispozitë nuk del ndonjë përgjigje e drejtpërdrejtë 
rreth pyetjes, se cilat janë pasojat e mosshqyrtimit nga ana e Kuvendit të dekretit 
brenda afatit ligjor. Me fjalën “shqyrtim”, sipas nenit 98 pika 2 të Kushtetutës, 
kuptohet e drejta dhe detyrimi i Kuvendit për të bërë objekt diskutimi e debati 
dekretin e Presidentit dhe për të marrë një vendim të caktuar për miratimin ose 
mosmiratimin e tij. Shqyrtimi i dekretit të Presidentit të Republikës, i nxjerrë në 
përputhje me pikën 2 të nenit 98 të Kushtetutës, nuk kufizohet vetëm në kon-
trollin formal të tij por dhe në atë substancial, sepse ai është akt i një kontrolli 
politik të ngjashëm me atë që ushtrohet në kuadrin e një mocioni besimi apo 
mosbesimi. Në rrethanat kur Kuvendi nuk e shqyrton dekretin brenda afatit 10 
ditor, mospërmbushja e kësaj detyre nuk mund të konsiderohet as si rrëzim e as 
si pranim i tij. Heshtja nuk konsiderohet si rrëzim, pasi mosshqyrtimi nënkup-
ton sa qëndrimin indiferent ndaj tij, aq edhe pamundësinë për të marrë, si num-
rin e nevojshëm të votave “pro” ashtu edhe të votave “kundër” tij. Veç kësaj, 
mosshqyrtimi, megjithëse mund të mbartë në vetvete një mesazh politik, nuk 
mund të konsiderohet si pranim i tij përsa nuk është përmbushur njëra nga al-
ternativat që rrjedhin nga shqyrtimi i tij, miratimi ose mosmiratimi i dekretit. 
Edhe nëse ndodhemi para një mosushtrimi të kësaj të drejte, ky qëndrim nuk 
mund të anulojë procesin kushtetues për emërimin e një ministri, sepse raportet 
ndërmjet Kuvendit dhe Këshillit të Ministrave janë raporte kontrolli e besimi, 
pasi pa besim të Kuvendit nuk mund të formohet as qeveria e as të miratohet 
emërimi i ministrave të veçantë. Pas besimit të marrë, mosshqyrtimi i dekretit 
të Presidentit për ministra të veçantë, nuk pajtohet me konceptin e prezumimit 
të besimit që gëzon Këshilli i Ministrave, përsa kohë nuk votohet një mosbesim 
kundër Kryeministrit. Kuvendi e kontrollon qeverinë dhe aktin e Presidentit 
me mjete demokratike. Ka praktika të parlamentarizimit të njohura me qën-
drime aktive, por jo me heshtje. Duke mos shqyrtuar dekretet e Presidentit, pra 
duke mos ushtruar Kuvendi të drejtën dhe detyrën e tij, krijohet një precedent i 
rrezikshëm për funksionimin e shtetit dhe qeverisjen e vendit. 

Veç sa më sipër, del e nevojshme për të analizuar edhe natyrën e dekretit 
të Presidentit të Republikës lidhur me emërimin apo shkarkimin e një ministri, 
efektin juridik të tij e kushtet që nevojiten për hyrjen në fuqi apo për shfuqiz-
imin e tij. Si akt individual i nxjerrë nga një organ kompetent, ai hyn në fuqi 
ose shfuqizohet pasi Kuvendi merr një vendim për pranimin ose mospranimin 
e tij në përfundim të procesit të shqyrtimit. Nga ana tjetër, ai nuk mund të bjerë 
vetëm për faktin se nuk është shqyrtuar nga Kuvendi brenda afatit 10 ditor, por 
kur shqyrtohet e nuk pranohet konform kërkesave të Kushtetutës. Afati 10 ditor 
për të cilin bëhet fjalë në pikën 2 të nenit 98 të Kushtetutës duhet parë i lidhur 
ngushtë me konceptin kushtetues që ekziston lidhur me llojet e afateve dhe da-
llimet ndërmjet tyre.

Në disa dispozita të Kushtetutës përcaktohen afate për të cilat mos-
zbatimi apo dhe shkelja e tyre sjell pasoja juridike. E kundërta ngjet me afatet 
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e tjera për të cilat Kushtetuta nuk ka parashikuar në mënyrë të shprehur pa-
sojat juridike që mund të lindin nga kalimi i tyre. Në raste të tilla, detyrimet 
kushtetuese, nëse nuk janë përmbushur brenda afateve, duhet të përmbushen 
më vonë. Edhe afati 10 ditor për të cilin bëhet fjalë në nenin 98 pika 2 të Kush-
tetutës, është i tillë. Fakti se nuk respektohet, nuk do të thotë se dekretet mbesin 
pa u shqyrtuar. Në këto kushte, dekreti i Presidentit të Republikës si akt që ruan 
vlerat e tij formale juridike por që s’ka hyrë në fuqi, duhet të shqyrtohet nga Ku-
vendi jashtë këtij afati. Kushtetuta nuk parashikon raste të tjera për shpërndar-
jen e Kuvendit nga Presidenti. Për rrjedhojë, fakti që Kuvendi nuk shqyrton 
Dekretin e Presidentit të nxjerrë konformë nenit 98 pika 2 të Kushtetutës, nuk 
mund të shërbejë si shkak që ai të shpërndajë Kuvendin.

Koment

Vendimi i mësipërm lidhet me një situatë disi të pazakontë, ku si shkak 
i një vakance të krijuar në Këshillin e Ministrave, bazuar në propozimin e Kry-
eministrit, Presidenti emëroi një kandidat për ministër, duke ia dërguar dekretin 
e emërimit Kuvendit për miratim. Ky i fundit, megjithëse kishte detyrimin për 
të miratuar ose rrëzuar dekretin brenda 10 ditëve, nuk e mori fare në shqyrtim 
dekretin e Presidentit. E pazakonta në këtë rast qendron në faktin se normal-
isht shumica qeverisëse, e cila prezumohet të jetë e interesuar për të plotësuar 
kabinetin qeveritar dhe gjithashtu që propozimi i kryeministrit të realizohet 
tërësisht, duhej të ishte e gatshme për të marrë në shqyrtim dekretin e Presiden-
tit për emërim të ministrit. Megjithatë kjo nuk ndodhi por nxiti Presidentin të 
kërkojë interpretimin e Kushtetutës lidhur me efektin juridik të dekretit të pa-
shqyrtuar brenda afatit 10 ditor. Gjykata me të drejtë në këtë vendim e ka kon-
sideruar si mjaft të rëndësishëm rolin e Presidentit në marrëdhëniet parlament-
qeveri-president në kuadër të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. 
Ajo vërtet e ka konsideruar me rëndësi që propozimi për emërimin e ministrit 
duhet të vijë nga shumica qeverisëse, pra nga kryeministri, por kjo nuk do të 
thotë se edhe sikur të mos shqyrtohet dekreti, një gjë e tillë nuk sjell pasoja juri-
dike, ose më keq akoma, quhet i rrëzuar. 

Në fakt, lidhur me kuptimin e nenit 98/2 ka debate midis juristëve nëse 
është apo jo e nevojshme që kur mbetet një vend vakant në qeveri, ministri i ri 
të kalojë nëpër procedurat e miratimit fillestar të qeverisë, pra propozimit të 
Presidentit dhe miratimit të parlamentit. Në disa vende europiane që aplikojnë 
sistemin parlamentar të qeverisjes (p.sh Gjermani, Austri), ku rolin kryesor në 
pushtetin ekzekutiv e ka kryeministri, përgjegjësia e emërimit dhe e shkarkimit 
të ministrave është kryesisht në dorën e kryeministrit dhe të Presidentit i cili 
siglon propozimet e të parit. Kjo mënyrë e të vepruarit duket më kuptimplote, 
pasi duke qenë se përgjegjësia për drejtimin politik të vendit bie tek kryeministri, 
atëherë është ai që ka të drejtë të porpozojë edhe ministrat në çdo kohë. Një gjë 
e tillë i shërben edhe efektivitetit në qeverisje, e cila mund të realizohet vetëm 
duke operuar me shpejtësi për çështje që bien në përgjegjësi politike të kryemin-
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istrit. E kundërta, pra vënia përballë kontrollit të parlamentit gjatë periudhës së 
qeverisjes kur një ministër p.sh dorëhiqet ose shkarkohet, e bën të varur kryemi-
nistrin nga situata aktuale politike në parlament. Natyrisht, kjo nuk do të thotë 
se parlamenti nuk ka të drejtë të kontrollojë qeverinë, ai e ben këtë gjatë gjithë 
legjislaturës por edhe me mjete të posaçme si p.sh mocionet e mosbesimit, in-
terpelancat, komisionet hetimore etj. Për më tepër që ministrat e veçantë nuk 
votohen individualisht në formimin fillestar të qeverisë, gjë e cila ndodh më pas 
kur ato duhet të zëvendësohen gjatë legjislaturës për shkaqe të ndryshme (Shih 
më poshtë vendimin për miratimin fillestar të qeverisë, V-28/2002). Gjykata 
megjithëse e ka konsideruar të pashmangshme shqyrtimin e dekretetit të Presi-
dentit edhe jashtë afatit 10 ditor, nuk e ka konsideruar mosshqyrtimin e tij si 
kusht për të shpërndarë parlamentin. Ajo i ka konsideruar si shterruese rastet 
kur Kuvendi mund të shpërndahet nga Presidenti dhe si të tilla ato nuk mund 
të shtohen rast pas rasti.
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Vendim nr.28, datë 21.02.2002 (V–28/2002 - Miratimi fillestar i qeverisë)

Fjalë kyçe: miratimi fillestar i qeverisë; besim politik; përgjegjësi politike; pro-
gram qeveritar.

“Kushtetuta parashikon procedura të përpikta e të shpejta për emërimin 
e miratimin e Kryeministrit e të Këshillit të Ministrave, duke u kushtëzuar kjo me 
shpërndarjen e Kuvendit në rast mosmiratimi. Për Kuvendin që ushtron detyra të 
rëndësishme për formimin dhe kontrollin e Këshillit të Ministrave rëndësi primare 
merr programi politik dhe përbërja e Këshillit të Ministrave. Prandaj, në kuptim të 
neneve 96 e 97 të Kushtetutës, Kuvendi i jep votëbesimin Këshillit të Ministrave jo 
vetëm për shkak të cilësive të Kryeministrit, por në radhë të parë nga programi poli-
tik dhe përbërja e Këshillit të Ministrave, të cilin ai do kryesojë e përfaqësojë. Kështu 
që marrja në shqyrtim dhe miratimi i Kryeministrit nuk mund të kuptohen të ndarë 
nga programi politik i Këshillit të Ministrave dhe nga përbërja e tij.”

Rrethanat e çështjes

Një grup prej 29 deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë i kanë kërkuar 
Gjykatës Kushtetuese interpretimin e neneve 96 e 97 të Kushtetutës, të cilat 
parashikojnë procedurën e miratimit të Kryeministrit, të përbërjes dhe të pro-
gramit politik të Këshillit të Ministrave. Çështja që shtrohej në këtë rast kishte të 
bënte me mënyrën e miratimit të qeverisë së re, pra nëse kryeministri, ministrat 
dhe programi duheshin miratuar veç e veç apo në një votim të vetëm. 

Arsyetimi i Gjykatës

Neni 96 i Kushtetutës, në pamje të parë, krijon përshtypjen sikur ka të 
bëjë ekskluzivisht me Kryeministrin dhe se mosmiratimi i tij si subjekt i veçantë 
nga Kuvendi, shkakton krizë qeveritare apo parlamentare. T’i japësh një kup-
tim të tillë dispozitës kushtetuese do të thotë të pranosh se mosmiratimi nga 
Kuvendi i programit politik dhe i përbërjes së Këshillit të Ministrave, sipas nenit 
97 të Kushtetutës, nuk sjell asnjë pasojë juridike kushtetuese dhe se Kuvendi 
besimin politik ia jep Kryeministrit thjesht për cilësitë e tij personale dhe jo për 
alternativën dhe për programin që propozon apo për përbërjen e ekipit që do të 
përmbushë këtë program. Ky kuptim nuk është i saktë.

Kushtetuta, në dallim nga Dispozitat Kryesore Kushtetuese, ka sje-llë 
ndryshime në lidhje me pushtetin ekzekutiv për të siguruar stabilitet në qeveris-
je nëpërmjet mënjanimit të krizave qeveritare dhe të kabineteve qeveritare pa 
përgjegjësi politike. Kryeministri është pika qendrore e ekzekutivit nga pikë-
pamja e përgjegjësisë politike kundrejt Kuvendit. Nisur nga ky këndvështrim, 
Kushtetuta parashikon procedura të përpikta e të shpejta për emërimin e mi-
ratimin e Kryeministrit e të Këshillit të Ministrave, duke u kushtëzuar kjo me 
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shpërndarjen e Kuvendit në rast mosmiratimi. Për Kuvendin që ushtron detyra 
të rëndësishme për formimin dhe kontrollin e Këshillit të Ministrave rëndësi 
primare merr programi politik dhe përbërja e Këshillit të Ministrave. Prandaj, 
në kuptim të neneve 96 e 97 të Kushtetutës, Kuvendi i jep votëbesimin Këshil-
lit të Ministrave jo vetëm për shkak të cilësive të Kryeministrit, por në radhë të 
parë nga programi politik dhe përbërja e Këshillit të Ministrave, të cilin ai do 
kryesojë e përfaqësojë. Kështu që marrja në shqyrtim dhe miratimi i Kryemi-
nistrit siç përmend neni 96 i Kushtetutës, nuk mund të kuptohen të ndarë nga 
programi politik i Këshillit të Ministrave dhe nga përbërja e tij. Ky argument 
del edhe nga përmbajtja e neneve 96 e 97 të Kushtetutës dhe të çon në konkluzi-
onin se miratimi i Kryeministrit nuk është i ndarë në kohë me miratimin e pro-
gramit dhe të përbërjes së Këshillit të Ministrave. Në dallim nga ligji nr.7491, 
datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, Kushtetuta, edhe pse e 
koncepton Kryeministrin si subjekt të veçantë që mbart të drejta e detyrime të 
rëndësishme kushtetuese e ligjore, përcakton përgjegjësinë e tij politike të lidhur 
ngushtë me veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Eshtë kjo arsyeja që mocioni 
i mosbesimit, sipas nenit 105/1 të Kushtetutës, paraqitet vetëm ndaj Kryemi-
nistrit edhe pse objekt mund të jetë vetëm veprimtaria e tij si subjekt i Këshillit 
të Ministrave që ai drejton, pa përjashtuar edhe atë të ministrave të veçantë. 
Për pasojë, pranimi i mocionit shkakton shkarkimin e Këshillit të Ministrave 
në tërësi.

Neni 97 i Kushtetutës parashikon detyrimin e Kryeministrit të emëruar 
nga Presidenti që brenda 10 ditëve të paraqesë për miratim programin politik 
të Këshillit të Ministrave së bashku me përbërjen e tij. Qëllimi i kësaj dispo-
zite është që Kryeministri dhe Këshilli i Ministrave që ky do ta drejtojë, t’ia 
nënshtrojnë kontrollit parlamentar programin politik dhe përbërjen e Këshi-
llit të Ministrave, përfshirë edhe Kryeministrin (neni 95/1 të Kushtetutës), si 
kusht për dhënien e besimit politik. Por, ky detyrim i parashikuar në nenin 97 të 
Kushtetutës kurrsesi nuk duhet kuptuar si një veprim që realizohet pas mirati-
mit të Kryeministrit të emëruar sipas nenit 96 të Kushtetutës. Nëse Kushtetuta 
do të kishte këtë qëllim, nuk do të shprehej në nenin 97 të saj se “Kryeministri i 
emëruar sipas nenit 96…”, por do të përdorte termin “Kryeministri i miratuar 
sipas nenit 96…”, që janë dy gjëra krejt të ndryshme. Duke pasur cilësinë e një 
Kryeministri të emëruar por të pamiratuar, ai i drejtohet Kuvendit me qëllim 
përmbushjen e detyrimit kushtetues që buron nga neni 97 i Kushtetutës. Ky 
kuptim, që rezulton nga përmbajtja e neneve 96 e 97 të Kushtetutës të çon në 
konkluzionin se Kryeministri i emëruar por i pamiratuar i paraqitet Kuvendit 
për miratim së bashku me programin politik dhe përbërjen e Këshillit të Mini-
strave. 

Nisur nga argumentet e parashtruara më lart, Gjykata Kushtetuese 
arrin në konkluzionin përfundimtar se Kryeministri i emëruar duhet të para-
qitet në Kuvend për t’u miratuar njëherësh me programin politik dhe përbë-
rjen e Këshillit të Ministrave.
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Koment

Edhe ky vendim, ashtu si i mësipërmi, kishte për objekt sërish marrë-
dhëniet qeveri-parlament-president në republikën parlamentare. Kësaj rradhe u 
shqyrtua procedura e miratimit fillestar të qeverisë, pra pas mbledhjes së par-
lamentit të ri të dalë nga zgjedhjet e përgjithshme. Për shkak të qëndrimeve 
të ndryshme midis forcave politike të përfaqësuara brenda parlamentit të asaj 
periudhe nëse qeveria duhet të miratohej si e tërë, pra bashkë me programin 
politik dhe anëtarët e qeverisë duke iu nënshtruar një votimi apo veç e veç të 
tri komponentët e saj. Me të drejtë Gjykata, duke iu referuar kuptimit të qe-
verisjes në një republikë parlamentare, ka konkluduar se përgjegjësia politike 
gjatë gjithë kohës së qeverisjes bie mbi kryeministrin, i cili është figura kryesore 
e qeverisë dhe për këtë arsye ka të drejtë të propozojë anëtarët e kabinetit të tij 
dhe programin qeveritar si një të tërë. Vota e dhënë një herë të vetme për të ose 
kundra tij do të thotë pranim ose rrëzim i të gjithë qeverisë dhe bashkë me të 
edhe i programit. Për këtë arsye, nuk ka kuptim votimi një nga një për secilin 
ministër ose veçmas për programin, pasi përgjegjësinë për këtë e mban kryemi-
nistri gjatë gjithë legjislaturës edhe për sjelljet e çdo ministri konkret. 

Raporti qeveri-parlament në një republikë parlamentare është i tillë që 
bazohet në një kontroll të vazhdueshëm dhe të përgjegjshëm. Kjo do të thotë se 
parlamenti, megjithëse mund të mos jetë dakort me punën ose performancën 
e ministrave të veçantë apo të vetë kryeministrit i ka mekanizmat e nevojshëm 
në dorë t’i kërkojë asaj llogari. Në momentin e miratimit fillestar të qeverisë, 
shumica politike në parlament, e cila si rregull reflekton edhe shumicën e ekze-
kutivit, duhet t’i ketë ezauruar mosmarrëveshjet ose mospëlqimet në rrugën e 
dialogut politik para emërimit të qeverisë nga Presidenti, i cili e bën emërimin 
pasi është konsultuar me forcat politike që do të përfaqësohen në parlament. 
Prandaj, nga procesi i miratimit fillestar të qeverisë si rregull nuk priten surpriza 
gjatë votimit dhe do të ishte një shpenzim i panevojshëm energjie dhe kohe të 
jepej pëlqimi për secilin ministër në veçanti dhe po ashtu edhe për programin 
qeveritar. Një votë e vetme pro ose kundër pasqyron mjaftueshëm besimin ose 
mosbesimin ndaj qeverisë së re që pritet të formohet.  
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Vendim nr.75, datë 19.04.2002 (V–75/2002 – Shkarkimi i gjyqtarëve të 
Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë dhe Prokurorit të Përgjithshëm)

Fjalë kyçe: shkarkim i gjyqtarit; akte e sjellje që diskreditojnë figurën e gjyqtarit; 
shkelje të rënda të ligjit. 

“Funksioni që kryen Kuvendi në rastin e shkarkimit të gjyqtarëve të 
Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese është i një natyre të veçantë. Procesi 
i realizuar prej Kuvendit ndryshon nga gjithë veprimtaria e tij e zakonshme si një 
organ që miraton ligje. Ky proces ligjor që është një proces gjykimi disiplinor dhe i 
ngjashëm me procedurat hetimore administrative ka parimet e veta, të cilat lidhen 
me verifikimin, analizën dhe vërtetimin e atyre shkaqeve konkretë që kanë shërbyer 
për organin kompetent për të marrë masën e shkarkimit nga detyra të gjyqtarit apo 
prokurorit. Prandaj, me qëllim që vendimi i Kuvendit të jetë sa më i bazuar dhe të 
mos rrëzohet si antikushtetues, ai duhet të ketë plotësuar të gjitha elementet e domos-
doshëm të një procedure korrekte, sepse mjafton mosrespektimi i procedurës dhe i 
formës së nxjerrjes së një akti, që ai të konsiderohet i pavlefshëm.

Standartet e gjithëpranuara demokratike, të cilat kanë gjetur vendin e tyre 
në Kushtetutë si dhe një sërë vendimesh të Gjykatës Kushtetuese, kanë përcaktuar 
dhe konsoliduar një sërë elementesh të procesit të rregullt ligjor, mungesa e të cilëve 
zhvlerësojnë si procedurat ashtu edhe vendimet e marra nga cilido organ. Argumenti-
mi i shkeljeve që atribuohen, respektimi gjatë shqyrtimit i parimit të ndarjes së push-
teteve, njohja paraprake e personit ndaj të cilit kërkohet të merret masa e shkarkimit 
me materialet që e ngarkojnë atë me përgjegjësi, respektimi i të drejtës për t’u dëgjuar 
dhe mbrojtur si me anën e dhënies së sqarimeve paraprake ashtu dhe gjatë shqyrtimit 
të çështjes, janë disa nga elementet bazë që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo 
për një proces të rregullt, si një e drejtë themelore, cenimin e së cilës, jurisprudenca e 
Gjykatës Kushtetuese e ka identifikuar në çdo rast, si shkelje të Kushtetutës.”

Rrethanat e çështjes

Një grup deputetësh paraqitën kërkesën e tyre para Gjykatës Kush-
tetuese me objekt interpretimin e neneve kushtetuese 128, 140 dhe 149/ 2 që 
parashikojnë rastet se kur mund të shkarkohen gjyqtarët e Gjykatës Kush-
tetuese, gjyqtarët e Gjykatës së Lartë dhe Prokurori i Përgjithshëm. Përfaqë-
suesi i kërkuesit iu referua keqkuptimeve, të cilat kanë sjellë dhe moszbatimin 
në të njëjtën mënyrë të procedurave për shkarkimin e këtyre funksionarëve të 
lartë, si dhe procedurës që kishte ndjekur Kuvendi gjatë shqyrtimit të mocionit 
të paraqitur lidhur me propozimin për shkarkim të Prokurorit të Përgjithshëm. 
Me këtë interpretim, kërkuesi kërkoi të arrinte në vendosjen e disa standardeve 
lidhur me shkarkimin e funksionarëve të lartë.
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Interpretimi që Gjykata Kushtetuese i bën dispozitave apo termave 
konkrete të Kushtetutës ka për qëllim që në mënyrë analitike të jap dhe të për-
caktojë kriteret, konceptet bazë si dhe parimet mbi të cilat duhet të mbështetet 
organi kompetent për të konkluduar lidhur me aplikimin e shkakut të për-
shtatshëm kushtetues për shkarkimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, të 
gjyqtarit të Gjykatës së Lartë si dhe të Prokurorit të Përgjithshëm. Veprimet apo 
mosveprimet e këtyre funksionarëve të lartë të shtetit, të cilat mund të përfshi-
hen në shkaqet kushtetuese që shërbejnë për shkarkimin e tyre, janë të tilla që 
mund të vlerësohen rast pas rasti nga vet organi që kryen këtë procedurë shkar-
kimi.  Megjithatë, në çdo rast, ato janë të lidhura me sjelljet e parregullta e të 
padenja që këta funksionarë të lartë kryejnë jo vetëm gjatë ushtrimit të detyrës 
dhe për shkak të saj, por edhe jashtë detyrës, me abuzimin apo dhunimin që ata 
i bëjnë besimit publik dhe që lidhen kryesisht me dëmet që ata i sjellin shoqërisë 
dhe shtetit. Aktet dhe sjelljet e padenja që ata kryejnë duhet të jenë aq serioze, 
të kenë diskredituar aq rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit apo prokurorit dhe 
të kenë ulur dinjitetin e organit që përfaqësojnë, sa të detyrojnë organin kompe-
tent për të marrë masën e largimit nga detyra. 

Gjykata Kushtetuese, në analizë të mëtejshme të këtyre koncepteve 
kushtetuese, çmon të nevojshme të argumentojë se kuptimi i termave kush-
tetues që lidhen me shkaqet e shkarkimit duhet parë i lidhur ngushtë me gjithë 
procesin ligjor që ndjek Kuvendi në rastet kur inicon procedurat për shkarkim 
të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të 
Prokurorit të Përgjithshëm. Nëse gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, i Gjykatës 
së Lartë, apo Prokurori i Përgjithshëm rezulton se ka shkelur Kushtetutën, ka 
kryer akte që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e tij, apo ka shkelur rëndë 
ligjin, marrja e masës së shkarkimit nga Kuvendi është e lidhur domosdoshmër-
isht me kryerjen e procedurave përkatëse. Funksioni që kryen Kuvendi në këtë 
rast është i një natyre të veçantë. Procesi i realizuar prej Kuvendit ndryshon 
nga gjithë veprimtaria e tij e zakonshme si një organ që miraton ligje. Ky proces 
ligjor që është një proces gjykimi disiplinor dhe i ngjashëm me procedurat heti-
more administrative ka parimet e veta, të cilat lidhen me verifikimin, analizën 
dhe vërtetimin e atyre shkaqeve konkretë që kanë shërbyer për organin kom-
petent për të marrë masën e shkarkimit nga detyra të gjyqtarit apo prokurorit. 

Nëpërmjet kontrollit konstitucional që kryhet mbi vendimin e Kuven-
dit, Gjykata Kushtetuese shqyrton jo vetëm procedurën e shkarkimit, por edhe 
thelbin e çështjes. Prandaj, me qëllim që vendimi i Kuvendit të jetë sa më i 
bazuar dhe të mos rrëzohet si antikushtetues, ai duhet të ketë plotësuar të gjitha 
elementet e domosdoshëm të një procedure korrekte, sepse mjafton mosrespe-
ktimi i procedurës dhe i formës së nxjerrjes së një akti, që ai të konsiderohet i 
pavlefshëm. Përsa i përket nenit 149 pika 2 të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese 
çmon se është Presidenti i Republikës organi kompetent i ngarkuar nga Kush-
tetuta për të kryer një verifikim nga pikpamja kushtetuese të shkaqeve si dhe të 
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procedurave të ndjekura nga Kuvendi për shkarkimin e Prokurorit të Përgjith-
shëm. Ky konkluzion del nga mënyra e formulimit të këtij neni kushtetues në 
të cilin, përdorimi i shprehjes “mund të shkarkohet”, do të thotë se vendimi i 
Kuvendit për propozimin e shkarkimit të Prokurorit të Përgjithshëm nuk është 
përfundimtar por është vetëm inicimi i një procedure shkarkimi, bazueshmëria 
në ligj dhe në Kushtetutë e të cilës vlerësohet në këtë rast nga Presidenti i Re-
publikës.   

Nisur nga sa u parashtrua më lart, Gjykata Kushtetuese e sheh të nevo-
jshme të verë në dukje se elementet bazë të një procedure ligjore, që lidhen me 
mënyrën e inicimit të procedurës për shkarkim, quourum-in e nevojshëm për 
vendimmarrjen, shkaqet ligjore për shkarkim, si dhe organin që vendos përfun-
dimisht për to, janë të parashikuara përgjithësisht në Kushtetutë. Megjithatë 
një rregullim të mëtejshëm ato e gjejnë në ligjet bazë, siç është rasti i kuorumit 
të domosdoshëm që nevojitet për inicimin e procedurave për shkarkim të gjy-
qtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Përsa i përket anëtarëve të Gjykatës së Lartë 
nuk ka ndonjë rregullim ligjor për inicimin e procedurës për shkarkimin e tyre. 
Gjithashtu edhe për propozimin për shkarkim të Prokurorit të Përgjithshëm, 
Ligji “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shq-
ipërisë”, nuk parashikon elementët bazë të procedurave. E vetmja referencë 
kushtetuese që mund të bëhet për këtë rast është neni 78 pika 1 e Kushtetutës, 
ku parashikohet rregulli i përgjithshëm, (me përjashtim të rasteve kur Kushtetu-
ta parashikon një shumicë të cilësuar) lidhur me votat e nevojshme që i duhen 
Kuvendit për të marrë vendim.

Në kushtet kur në Kushtetutë apo edhe në ligjet e tjera elementet 
thelbësorë të një procedure nuk gjejnë rregullim të hollësishëm, atëherë Gjyka-
ta Kushtetuese çmon të nevojshme të theksojë se këto rregulla proceduriale 
nuk mund të plotësohen nëpërmjet vendimit të saj interpretues. Interpretimi, 
si funksion dhe metodë, ka vend për një normë ekzistuese kur ka paqartësi në 
kuptimin e saj dhe jo për të plotësuar boshllëkun, sepse përndryshe Gjykata 
Kushtetuese do të vihej në pozicionin e gabuar të krijuesit të normës juridike, 
funksion, që siç dihet, i përket ligjvënësit. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese 
nënvizon se pavarësisht nga kjo mënyrë rregullimi në Kushtetutë apo në ligj të 
procedurave të shkarkimit të gjyqtarit apo prokurorit, kjo nuk e pengon Kuven-
din të adoptojë rregulla të veçanta për çdo rast konkret, apo për të gjitha rastet 
në tërësi, por gjithmonë duke respektuar parimin kushtetues, atë të një procesi 
të rregullt ligjor. Standartet e gjithëpranuara demokratike, të cilat kanë gjetur 
vendin e tyre në Kushtetutë si dhe një sërë vendimesh të Gjykatës Kushtetuese, 
kanë përcaktuar dhe konsoliduar një sërë elementesh të procesit të rregullt lig-
jor, mungesa e të cilëve zhvlerësojnë si procedurat ashtu edhe vendimet e ma-
rra nga cilido organ. Argumentimi i shkeljeve që atribuohen, respektimi gjatë 
shqyrtimit i parimit të ndarjes së pushteteve, njohja paraprake e personit ndaj 
të cilit kërkohet të merret masa e shkarkimit me materialet që e ngarkojnë atë 
me përgjegjësi, respektimi i të drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur si me anën e 
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dhënies së sqarimeve paraprake ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, janë disa 
nga elementet bazë që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për një proces 
të rregullt, si një e drejtë themelore, cënimin e së cilës, jurisprudenca e Gjykatës 
Kushtetuese e ka identifikuar në çdo rast, si shkelje të Kushtetutës.

Koment

Nga ky interpretim i Gjykatës mund të arrihet në përfundimin se 
shprehja “akte e sjellje që diskreditojnë figurën e gjyqtarit ” detajohet nga organet 
e ngarkuara me kontrollin dhe shkarkimin e këtyre funksionarëve të lartë, pra 
në rastin konkret kryesisht nga Kuvendi. Ky i fundit është jo vetëm ushtrues i 
kompetencës së shkarkimit por edhe ligjvënës, i cili ka për detyrë në çdo rast të 
plotësojë mangësitë ligjore lidhur me kriteret e shkarkimit të funksionarëve. Në 
fakt një gjë e tillë ka ndodhur pas dhënies së këtij vendimi nga Gjykata. Kuven-
di, në miratimin e Rregullores së re të tij në vitin 2004, në pjesën e pestë të saj, 
parashikoi disa dispozita që lidhen me shkarkimin e organeve kushtetuese dhe 
ato të miratuara me ligj. Midis të tjerave aty bëjnë pjesë edhe gjyqtarët e gjykat-
ave më të larta dhe prokurori i përgjithshëm. Pra, edhe në këto raste, ashtu siç 
ka theksuar Gjykata në këtë vendim, procedura e detajuar për shkarkimin e 
funksionarëve duhet të mbajë parasysh ruajtjen dhe garantimin e pavarësisë së 
tyre duke zbatuar një proces të rregullt ligjor edhe për ta. 

Gjykata jo vetëm në këtë vendim por edhe në praktikë të vazhdueshme 
i është shmangur me kujdes përpjekjes së kërkuesve për t’i dhënë asaj rolin e 
ligjvënësit pozitiv nëpërmjet plotësimit të boshllëqeve ligjore ose kushtetuese. 
Ajo vazhdimisht ka theksuar se interpretimi kushtetues që bën kjo Gjykatë nuk 
ka për qëllim të plotësojë mangësitë ligjore që duhen plotësuar në të gjitha ras-
tet nga ligjvënësi. Interpretimi përfundimtar i Kushtetutës ka për synim të japë 
kuptimin real dhe të vetëm që ajo (kushtetuta) përmban në frymën e shkronjën 
e saj, kur ka divergjenca lidhur me të. Kjo bëhet me qëllim që dispozitat kush-
tetuese të zbatohen sa më korrekt dhe sa më afër qëllimit të ligjvënësit kush-
tetues dhe jo për të zgjidhur situata të krijuara nga mangësitë ligjore apo akteve 
të tjera me karakter rregullues.
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Vendimi nr.2, datë 19.01.2005 (V–2/2005 – Emërimi i anëtarëve të Gjykatës 
së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese)

Fjalë kyçe: emërim i anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese; 
dekret i Presidentit; pëlqim i Kuvendit; kooperim institucional; luajalitet kushtetues.

“Qëllimi i hartuesve të Kushtetutës ka qenë që emërimi i gjyqtarëve të 
mos mbetej vetëm në kompetencën e një organi, gjë që siguron në mënyrë më të për-
shtatshme pavarësinë dhe autoritetin e këtyre gjykatave. Për pasojë, pjesëmarrja e 
Kuvendit të Shqipërisë në këtë proces ka për qëllim balancimin e kompetencës së 
Presidentit të Republikës në emërimin  e gjyqtarëve, dhe kjo vjen në harmoni edhe me 
parimin e ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, të parashikuar në nenin 7 të 
Kushtetutës. Kjo procedurë emërimi karakterizohet – ose nga ndarja e kompetencës 
së zgjedhjes së gjyqtarëve midis shumë organeve ose institucioneve të shtetit; - ose, në 
raste të tjera, nga kooperimi i institucional i dy ose më shumë organeve në caktimin 
e gjyqtarëve; ose si një procedure ekskluzivisht (ose pothuajse) parlamentare për zgje-
dhjen e gjyqtarëve, ku hyn në lojë pluralizmi konkurencial i partive politike që ma-
rrin pjesë dhe nevoja për kërkimin e një konsensusi midis tyre. Në rastin në shqyrtim, 
sistemi i emërimit i pranuar nga Kushtetuta e Shqipërisë ka në esencë kooperimin 
institucional të Presidentit të Republikës dhe të Kuvendit të Shqipërisë. Ky sistem 
emërimi, i adoptuar nga Kushtetuta, i ve subjektet që përfshihen në të, para kërkesës 
së respektimit të parimit të luajalitetit kushtetues, i cili shpreh, në thelb, respektin e 
ndërsjelltë nga secili subjekt ndaj kompetencave të tjetrit, si dhe nënkupton krijimin 
e një raporti bashkëpunimi midis tyre. Në rastin në shqyrtim, ky parim kërkon nga 
Presidenti i Republikës dhe Kuvendi i Shqipërisë, që në zgjedhjen e çdo gjyqtari 
të udhëhiqen nga i njëjti objektiv - për të siguruar një përbërje cilësore dhe të për-
shtatshme të Gjykatave.”

Rrethanat e cështjes

Presidenti i Republikës së Shqipërisë i ka kërkuar Gjykatës Kushtetuese 
interpretimin e neneve 125/1 e 136/1 të Kushtetutës së Republikës së Shq-
ipërisë, lidhur me procedurën që duhet të aplikojë Kuvendi i Shqipërisë për 
shqyrtimin e dekreteve për emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe 
të anëtarëve të Gjykatës së Lartë, dhe nëse ky organ ka të drejtë të mos japë 
pëlqimin për këto emërime, tej kritereve të përcaktuara në Kushtetutë dhe në 
ligjet përkatëse. 

Arsyetimi i Gjykatës

Sipas nenit 125/1 të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 
anëtarë, të cilët emërohen nga Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit. 
Gjyqtarët emërohen për 9 vjet, pa të drejtë riemërimi, nga radhët e juristëve 
me kualifikim të lartë dhe me përvojë pune jo më pak se 15 vjet në profesion. 
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E njëjta procedurë është parashikuar edhe në nenin 136/1 të Kushtetutës, sipas 
të cilit anëtarët e Gjykatës së Lartë emërohen nga Presidenti i Republikës me 
pëlqimin e Kuvendit. Në rastin në shqyrtim, kërkesa e paraqitur shtron përpara 
kësaj Gjykate çështjen e sferës dhe natyrës së kompetencave të Presidentit të 
Republikës dhe të Kuvendit të Shqipërisë në procesin e emërimit të gjyqtarëve 
të Gjykatës Kushtetuese dhe të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Në mënyrë më 
të detajuar, çështja shtrohet, nëse i përket Presidentit të Republikës përgjegjësia 
për të zgjedhur kandidatin për gjyqtar, dhe se Kuvendi i Shqipërisë duhet të 
kufizohet me shqyrtimin e çështjes, vetëm në aspektin formal, dmth., nëse janë 
respektuar kriteret kushtetuese e ligjore të kërkuara, apo, ka të drejtë ta shqyr-
tojë zgjedhjen e bërë edhe në këndvështrim të meritës, duke patur mundësi edhe 
të refuzojë emërimin e gjyqtarit. Pra, Kushtetuta (nenet 125/1 e 136/1) kërkon 
një pëlqim substancial, midis Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Shq-
ipërisë për zgjedhjen e gjyqtarit, duke i atribuar Kuvendit të Shqipërisë një kom-
petencë të vërtetë për të penguar emërimin e tyre – apo ka dashur t’i atribuojë 
këtij organi vetëm një kompetencë të kontrollit formal, pra, një kontroll thjeshtë 
juridik të zgjedhjes së bërë nga ana e Presidentit të Republikës. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se, së pari, termi pëlqim, që gjendet në 
tekstin e neneve 125/1 e 136/1 të Kushtetutës, duhet të analizohet në kuptimin 
literal. Në këtë aspekt, ky term, sipas kuptimit të zakonshëm të tij, nënkupton 
të qenët në një mendje për diçka, miratimin, pranimin.36 Pra, pëlqimi i Kuven-
dit, sipas kuptimit të mësipërm, nënkupton pranimin e kandidaturës përkatëse. 
Thënë ndryshe, pëlqimi që kërkojnë dispozitat e mësipërme, nënkupton një 
lloj konsensusi midis këtyre organeve kushtetuese që përfshihen në procesin e 
emërimit të gjyqtarëve të gjykatave më të larta; 

Krahasi kuptimit gjuhësor të termit të mësipërm, edhe në bazë të inter-
pretimit teleologjik të dispozitave – objekt interpretimi, konstatohet se qëllimi i 
hartuesve të Kushtetutës, ka qenë që emërimi i gjyqtarëve të mos mbetej vetëm 
në kompetencën e një organi, gjë që siguron në mënyrë më të përshtatshme pa-
varësinë dhe autoritetin e këtyre gjykatave. Për pasojë, pjesëmarrja e Kuvendit 
të Shqipërisë në këtë proces ka për qëllim balancimin e kompetencës së Presi-
dentit të Republikës në emërimin  e gjyqtarëve, dhe kjo vjen në harmoni edhe 
me parimin e ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, të parashikuar në 
nenin 7 të Kushtetutës. Interpretimi, sipas të cilit, emërimi i përket, në mënyrë 
ekskluzive, një organi politik me natyrë individuale (Kryetarit të Shtetit), nuk 
do të ishte në pajtim me standardin përkatës në këtë fushë. 

Ky përfundim mund të konfirmohet edhe nga pikëpamja e të drejtës 
kushtetuese të krahasuar. Kështu, në Kushtetutat dhe Ligjet që përcaktojnë 
regjimin e një shteti demokratik të së drejtës, standardi përkatës në këtë drej-
tim synon një procedurë për emërimin e gjyqtarëve të gjykatave më të larta, që 
nga pikëpamja e organeve kushtetuese që marrin pjesë në këtë proces, mund të 
quhet plurale. Në esencë, kjo procedurë emërimi karakterizohet – ose nga ndarja 

36 Fjalori i Shqipes së Sotme, Botimi i dytë i ripunuar, Tiranë, 2002  
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e kompetencës së zgjedhjes së gjyqtarëve midis shumë organeve ose institu-
cioneve të shtetit; - ose, në raste të tjera, nga kooperimi i institucional i dy ose më 
shumë organeve në caktimin e gjyqtarëve; ose si një procedure ekskluzivisht (ose 
pothuajse) parlamentare për zgjedhjen e gjyqtarëve, ku hyn në lojë pluralizmi 
konkurencial i partive politike që marrin pjesë dhe nevoja për kërkimin e një 
konsensusi midis tyre. Në rastin në shqyrtim, sistemi i emërimit i pranuar nga 
Kushtetuta e Shqipërisë ka në esencë kooperimin institucional të Presidentit të 
Republikës dhe të Kuvendit të Shqipërisë; 

Gjykata vlerëson gjithashtu se, kompetenca e Kuvendit të Shqipërisë 
për një shqyrtim të plotë, pra edhe në këndvështrimin e meritës, të zgjedhjes 
së bërë nga ana e Presidentit të Republikës, është në pajtim edhe me formën 
e regjimit politik të përcaktuar në Kushtetutë (neni 1) - si Republikë Parla-
mentare. Në këtë vështrim, pjesëmarrja e Kuvendit të Shqipërisë në procesin 
e emërimit të gjyqtarëve, që shkon tej një kontrolli juridik të procesit, është në 
harmoni të plotë me natyrën politike të këtij organi. Nën dritën e konsiderat-
ave të mësipërme, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se sipas neneve 
125/1 dhe 136/1, Kushtetuta parashikon dhënien e një pëlqimi të vërtetë nga 
Kuvendi i Shqipërisë. Kjo nënkupton që, përfshirja e Kuvendit të Shqipërisë 
në këtë proces, ka të bëjë, jo vetëm me shqyrtimin e rregullshmërisë juridike, por 
edhe të meritës së zgjedhjes së bërë nga ana e Presidentit të Republikës.

Ky sistem emërimi, i adoptuar nga Kushtetuta, i ve subjektet që përf-
shihen në të, para kërkesës së respektimit të parimit të luajalitetit kushtetues37, i 
cili shpreh, në thelb, respektin e ndërsjelltë nga secili subjekt ndaj kompetencave 
të tjetrit, si dhe nënkupton krijimin e një raporti bashkëpunimi midis tyre. Në 
rastin në shqyrtim, ky parim kërkon nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi i 
Shqipërisë, që në zgjedhjen e çdo gjyqtari të udhëhiqen nga i njëjti objektiv - për 
të siguruar një përbërje cilësore dhe të përshtatshme të Gjykatave.

Mendim pakice

Anëtari A. Karamuço nuk ka qenë i të njëjtit mendim lidhur me inter-
pretimin që shumica u bën neneve 125, pika 1 dhe 136, pika 1 të Kushtetutës. 
Nuk kam mendimin se kontrolli formal e substancial i Dekreteve të Presidentit 
nga Kuvendi, në rastet e emërimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe 
atyre të Gjykatës së Lartë, do të siguronte në mënyrë të përshtatshme pavarësi-
në dhe autoritetin e këtyre gjykatave dhe do të evitonte dukjen e Gjykatës si një 
organ që varet vetëm nga një autoritet kushtetues.

Në radhë të parë shtrohet pyetja: Pavarësia dhe autoriteti i gjykatave 
sigurohet nëpërmjet aktit të emërimit nga një subjekt kushtetues që është kryetar 
i shtetit, përfaqësues i unitetit të popullit, që nuk i përket asnjë partie dhe që nuk 
mban detyra të tjera publike e as kryhen veprimtari private siç është Presidenti i 
Republikës, apo shumicës së thjeshtë të Kuvendit, e cila për mëse një dekadë në 

37 Verfassungstreue – Gjermanisht luajaliteti kushtetues. 
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Shqipëri vërtetohet se përbëhet nga një parti apo koalicion partish me orientim 
politik të njëjtë? Në këto kushte, me interpretimin që pranon shumica, pyetja 
më direkt shtrohet: A është e pavarur Gjykata Kushtetuese apo Gjykata e Lartë 
nga forcat politike (kryesisht ato në pushtet)? A mund t’i lihet kësaj shumice 
vlerësimi substancial i emërimit, gjithmonë në kushtet e Kushtetutës e të vendit 
tonë, një demokracie në tranzicion e jo të një demokracie model, siç mundohet 
të bëjë krahasimet për argument shumica? Për të nxjerrë një konkluzion të tillë 
kategorik dhe themelor për çështjen në shqyrtim, pakica e sheh me vend që në 
radhë të parë duhej të sqarohej standarti. Unë nuk do të pranoja standarte që do 
të binin ndesh me frymën dhe shkronjën e Kushtetutës, përderisa fjala është për 
interpretim të saj e jo për rishikim. Dhe fryma e shkronjës e Kushtetutës duhen 
shqyrtuar në tërësi e unitet brenda për brenda Kushtetutës, e mandej mund 
të flitej për modele e standarte. Aq më tepër që këto modele e standarte janë 
ndërtuar mbi një terren konstitucional në mjaft raste të ndryshëm nga ai i yni.

Koment

Ky ka qenë vendimi i parë ku Gjykata është ndalur tek roli i organeve 
kushtetuese të përfshira në emërimin e anëtarëve të saj, pra Presidentit dhe Ku-
vendit, vendim i cili është ndjekur edhe nga vendimi V-24/2011. Ajo ka theksu-
ar rolin e rëndësishëm të secilit prej këtyre organeve dhe më së shumti rëndësinë 
e bashkëpunimit të tyre gjatë gjithë procesit të përzgjedhjes dhe emërimit të gjy-
qtarëve kushtetues. Në këtë vendim, përmbledhtazi, Gjykata ka vendosur këto 
standarte lidhur me procesin e emërimit të gjyqtarëve kushtetues dhe zhvillimin 
e rotacionit të përbërjes së saj: a) Presidenti ka kompetencën e emërimit/pro-
pozimit të kandidaturave për anëtar të GJK sipas kritereve të vendosura nga 
neni 125/2 i Kushtetutës; b) Parlamenti ka kompetencën të bëjë shqyrtim të 
themel të kandidaturave dhe të japë ose jo pëlqimin për to; c) Presidenti dhe 
Kuvendi kanë detyrimin për të bashkëpunuar për të siguruar një përbërje cilë-
sore dhe të përshtatshme të GJK; d) Roli i Kuvendit në procesin e emërimit të 
gjyqtarëve të GJK shkon përtej kontrollit juridik të procesit gjë e cila është në 
përputhje të plotë me natyrën politike të këtij organi. 

Këto linja të vendosura nga ky vendim i Gjykatës duhet t’i shërbejnë 
një qëllimi final: sigurimit të një përbërje sa më cilësore dhe të përshtatshme 
të Gjykatës Kushtetuese, si organ kushtetues i natyrës së veçantë në një shtet 
demokratik, i cili, në shkallë të fundit, ka për mision ruajtjen dhe garantimin e 
parimeve kushtetuese. Kompetencat e Presidentit dhe Kuvendit në këtë rast jo 
vetëm që nuk janë përjashtuese por përkundrazi kërkohet domosdoshmërisht 
bashkëpunimi institucional gjatë të gjithë procesit sipas parimit të luajalitetit 
kushtetues. Në këtë linjë Gjykata ka vazhduar edhe disa vite më vonë. Për më 
tepër shih më poshtë vendimin V-24/2011. 
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Vendimi nr. 29, datë 21.10.2009 (V–29/2009 – Kuorumi i nevojshëm për 
votim në Kuvend)

Fjalë kyçe: dekret i Presidentit; shqyrtim i Kuvendit; shumicë votash; votim i 
pavlefshëm; kuorum i nevojshëm për votim; vota të pavlefshme.

“Prania e deputetëve në vendimmarrje sanksionohet në funksion të ush-
trimit të funksioneve kushtetuese të vetë organit. Nga ky këndvështrim, deputetët 
e pranishëm duhet të marrin pjesë në vendimmarrje në mënyrë që të garantohet 
ushtrimi i funksioneve kushtetuese të Kuvendit. Pjesëmarrja e deputetit në pro-
cesin vendimmarrës në seanca plenare e Kuvendit, nuk përbën vetëm një të drejtë 
të tij, por njëkohësisht, dhe një detyrim që rrjedh nga roli i tij si përfaqësues. Kjo 
do të thotë që deputetët, të cilët deklarohen të pranishëm në seancë, duhet të japin 
kontributin e tyre në formimin e vullnetit të organit kolegjial, duke votuar sipas 
përcaktimeve në Rregulloren e Kuvendit

Numri i deputetëve të pranishëm për çeljen e seancës së votimit parlamen-
tar është minimalisht 71 deputetë; Vendimi i Kuvendit miratohet kur për të kanë 
votuar pro jo më pak se gjysma plus një e anëtarëve që janë të pranishëm.”

Rrethanat e çështjes

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, me Dekretin nr. 5720, datë 
12.05.2008, ka emëruar Z. P anëtar të Gjykatës së Lartë. Dekreti i është dër-
guar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë (Kuvendit) për dhënien e pëlqimit, 
në mbështetje të nenit 136, pika 1 të Kushtetutës. Pas përfundimit të seancës, 
u deklarua se “Kandidatura e Z.P ishte rrëzuar, pasi kishte marrë 65 vota 
pro, ndërkohë që duhej të kishte marrë 66 vota pro, pra një votë më shumë se 
gjysma e deputetëve që ishin të pranishëm në seancën e votimit”.  Një grup 
prej jo më pak se një e pesta e deputetëve të Kuvendit (Kërkuesi), në cilësinë 
e subjektit të parashikuar nga neni 134, pika 1, shkronja “c” e Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë (Kushtetutës), ka paraqitur përpara Gjykatës 
Kushtetuese kërkesën për Interpretimin përfundimtar të nenit 78, pika 1 të 
Kushtetutës për shumicën e kërkuar për marrjen e vendimeve nga Kuvendi i 
Shqipërisë, përfshirë dhe dhënien ose jo të pëlqimit për Dekretet e Presidentit 
dhe, interpretimin e nenit 55, pika 1 të Rregullores së Kuvendit për faktin se, 
Rregullorja e Kuvendit, në nenin 55 nuk ka përcaktuar si llogaritet “shumica 
e votave” në rastin kur votohet sipas nenit 78, pika 1 të Kushtetutës dhe se Ku-
vendi, gjatë vendimmarrjes së tij rast pas rasti, ka bërë interpretime të ndry-
shme të kësaj dispozite të Kushtetutës. Gjithashtu ato kërkuan edhe interpre-
tim të togfjalëshit “shumicë votash”. Së fundmi ato kërkuan Shfuqizimin si 
antikushtetues të vendimit të botuar të Kuvendit nr. 190, datë 16.06.2008 “Për 
mosdhënien e pëlqimit për emërimin e Z.P si anëtar i Gjykatës së Lartë”. 

Përfaqësuesi i Kuvendit kërkoi rrëzimin e kërkesës, duke parashtruar 
se moslegjitimimin e Presidentit të Republikës dhe shtetasit Z.P, pasi në gjy-
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kime të karakterit abstrakt, si palë e interesuar, thirret organi që ka zbatuar 
normën objekt shqyrtimi. Po ashtu, ai theksoi se interpretimi i një neni të 
Rregullores së Kuvendit nuk mund të jetë objekt gjykimi në Gjykatën Kush-
tetuese, pasi Rregullorja nuk është ligj kushtetues, por një akt që rregullon 
funksionimin e Kuvendit të Shqipërisë, pra ai nuk sjell ndonjë pasojë juridike 
për interesat shtetërore, shoqërore apo të individëve. Gjykimit të iniciuar iu 
bashkua edhe Përfaqësuesi i subjektit të interesuar Z.P për pranimin sipas 
objektit, duke parashtruar kryesisht faktin se termi “shumicë votash”, i para-
shikuar nga neni 78/1 i Kushtetutës duhet kuptuar si shumicë relative, ku 
mjafton që të ketë më shumë vota “pro” sesa “kundër” për të pasur një ven-
dim të Kuvendit dhe në çdo rast, “shumica” nuk duhet lidhur me kuorumin 
e pjesëmarrjes.

Arsyetimi i Gjykatës 

Sipas rregullit të përgjithshëm, organet kolegjiale e ushtrojnë veprim-
tarinë e tyre me praninë e të gjithë anëtarëve, por edhe me një anëtarësi më të 
pakët në numër. Në aktet e krijimit të tyre përcaktohen rregulla që kanë të bëjnë 
me numrin e anëtarëve që duhet të jenë të pranishëm, të cilët autorizohen për 
të vepruar në emër të organit kolegjial. Numri minimal i anëtarëve që duhet të 
jenë të pranishëm dhe që autorizohen për të vepruar në emër të organit quhet 
kuorum (përveç rastit kur një numri më të vogël i është dhënë kompetenca 
nga  vetë organi ose kur një numër më i madh kërkohet veçanërisht). Kuorumi 
vendoset për të përcaktuar numrin minimal ose përqindjen e anëtarëve që duhet 
të jenë të pranishëm në çdo vendimmarrje të organit dhe që kanë autoritetin 
(autorizohen), për të marrë vendim në emër të të gjithë anëtarëve. 

Gjykata vlerëson se prania e më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve 
të Kuvendit në marrjen e vendimeve është parashikuar për dy arsye: së pari, 
për të siguruar legjitimitetin e vendimmarrjes së Kuvendit, pasi duke pasur një 
numër më të madh të deputetëve që marrin pjesë aktive, vendimi që merret 
mbështetet në një bazë më të qëndrueshme; së dyti, për të siguruar një vendim-
marrje sa më cilësore dhe racionale, duke qenë se është marrë nga një bazë më 
e gjerë deputetësh të pranishëm. Në interpretim të dy dispozitave të mësipërme 
rezulton se numri i anëtarëve që duhet të jenë të pranishëm për zhvillimin e pro-
cedurave të vendimmarrjes është të paktën gjysma plus një e të gjithë anëtarëve 
të Kuvendit, minimalisht 71 deputetë (kuorumi). Prania e më shumë se gjysmës 
së të gjithë anëtarëve të Kuvendit në çdo seancë vendimmarrje është absolutisht 
e nevojshme për vlefshmërinë e vendimeve që merr ky organ sipas përcaktime-
ve të nenit 78/1 të Kushtetutës. Numri i deputetëve të pranishëm për marrjen e 
vendimeve të Kuvendit mund të variojë nga 71 deri në 140 deputetë. 

Prania e deputetëve në vendimmarrje sanksionohet në funksion të 
ushtrimit të funksioneve kushtetuese të vetë organit. Nga ky këndvështrim, de-
putetët e pranishëm duhet të marrin pjesë në vendimmarrje në mënyrë që të 
garantohet ushtrimi i funksioneve kushtetuese të Kuvendit. Neni 1 i ligjit “Për 
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statusin e deputetit” parashikon se deputeti është përfaqësues i popullit në or-
ganin ligjvënës, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, se deputeti vepron në 
emër të Kushtetutës dhe ligjeve, i përmbahet betimit të tij dhe, në ushtrimin e 
mandatit kushtetues që i kanë dhënë zgjedhësit, ka detyrimin për të marrë pjesë 
rregullisht në seanca plenare, në komisione si dhe në të gjithë veprimtarinë e 
Kuvendit, në përputhje me kërkesat e Rregullores së Kuvendit. Nisur nga ky 
koncept kushtetues, pjesëmarrja e deputetit në procesin vendimmarrës në se-
anca plenare e Kuvendit, nuk përbën vetëm një të drejtë të tij, por njëkohësisht, 
dhe një detyrim që rrjedh nga roli i tij si përfaqësues. Kjo do të thotë që, depu-
tetët, të cilët deklarohen të pranishëm në seancë duhet të japin kontributin e 
tyre në formimin e vullnetit të organit kolegjial, duke votuar sipas përcaktimeve 
në Rregulloren e Kuvendit.

Nisur nga kuptimi kushtetues lidhur me praninë e deputetëve në pro-
cesin vendimmarrës, si dhe nga detyrimi i tyre si përfaqësues për të votuar, 
konkludohet se çdo rritje e pranisë në procesin e votimit mbi kuorumin e 
domosdoshëm sjell rritje të numrit të anëtarëve që votojnë (votues). Numri i 
anëtarëve të pranishëm verifikohet për efekt të vlefshmërisë së vendimit dhe 
për të llogaritur rezultatin përfundimtar, që do të thotë, se prania e deputetëve, 
në çdo rast, përcakton shumicën e votave që duhen për marrjen e vendimit të 
Kuvendit. Rregulli i mësipërm duhet kuptuar se, kur në seancën për marrjen e 
vendimit janë të pranishëm 71 deputetë, vendimi konsiderohet i miratuar kur 
për të kanë votuar pro jo më pak se 36 deputetë. Çdo rritje e numrit të të pra-
nishmëve, domosdoshmërish shoqërohet me rritje të numrit të nevojshëm të 
votave pro për miratimin e vendimit.  

Nga sa më sipër, Gjykata vlerëson se, në kuptim të nenit 78 pika 1 të 
Kushtetutës, shumica e votave të kërkuara për marrjen e vendimeve nga Ku-
vendi është të paktën gjysma plus një e të gjithë anëtarëve të pranishëm.

Në përfundim, Gjykata arrin në konkluzionin, se pika 1 e nenit 78 të 
Kushtetutës, në të cilin përcaktohet se: “Kuvendi vendos me shumicën e votave, 
në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij” duhet interpretuar 
si vijon: Numri i deputetëve të pranishëm për çeljen e seancës së votimit parla-
mentar është minimalisht 71 deputetë; Vendimi i Kuvendit miratohet kur për të 
kanë votuar pro jo më pak se gjysma plus një e anëtarëve që janë të pranishëm.

Nisur nga përmbajtja dhe kuptimi i kësaj norme kushtetuese, Gjykata 
vlerëson se ka në kompetencë interpretimin përfundimtar vetëm të Kushtetutës 
dhe jo interpretimin e akteve me karakter normativ, siç është dhe Rregullorja e 
Kuvendit. Nisur nga karakteri normativ i saj dhe referuar nenit 131, gërma ”c” 
të Kushtetutës, Rregullorja, mund të jetë vetëm objekt i kontrollit kushtetues në 
rastet kur dispozita të nivelit kushtetues, të përfshira në të, janë të papajtueshme 
me Kushtetutën. Si përfundim, Gjykata vlerëson se pretendimi i kërkuesit për 
interpretimin e nenit 55, pika 1 të Rregullores së Kuvendit, nuk është në juri-
diksionin e saj. 

Sipas kërkuesit, vendimi i botuar ka shtrembëruar vullnetin e Kuven-
dit për Dekretin e Presidentit, gjë që ka çuar në konflikt kompetencash midis 
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Kuvendit të Shqipërisë dhe Kryetares së tij. Deputetët e Kuvendit nuk mund të 
pengohen të kundërshtojnë shtrembërimet që i bëhen vullnetit të Kuvendit si 
përfaqësues i pushtetit legjislativ në shprehjen dhe publikimin e këtij vullneti. 

Gjykata vlerëson se organi, të cilit Kushtetuta i ka njohur kompetencën 
për të dhënë pëlqimin për dekretin e Presidentit për emërimin e anëtarit të 
Gjykatës së Lartë është Kuvendi (neni 136, pika 1). Kushtetuta nuk i njeh një 
të pestës së të gjithë anëtarëve të Kuvendit të drejtën e materializimit veçmas, të 
vullnetit në lidhje me këtë vendimmarrje, pasi kjo e drejtë i takon ekskluzivisht 
organit ligjvënës si një i tërë. Kërkuesi nuk mund të pretendojë kufizimin apo 
mohimin e një të drejte, përsa kohë e drejta nuk buron nga normat kushtetuese. 
Në këtë vështrim, kërkuesi nuk legjitimohet në kërkimin për zgjidhjen e mos-
marrëveshjes së kompetencës. Përveç sa më sipër, Gjykata vlerëson se çështja, 
objekt shqyrtimi, ka tiparet e një gjykimi abstrakt, pasi në vështrim të nenit 131, 
pika ç të Kushtetutës, gjykimi kushtetues i konfliktit të kompetencave synon 
zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis organeve kushtetuese për kompetenca të 
parashikuara shprehimisht nga Kushtetuta. Gjykata është shprehur dhe më 
parë, se në gjykimet me karakter abstrakt, ajo nuk ka juridiksion të kontrollojë 
aktet me natyrë individuale. Duke qenë se vendimi i Kuvendit, objekt shqyr-
timi, pasqyron vullnetin e Kuvendit për mosdhënien e pëlqimit për emërimin 
e një anëtari të Gjykatës së Lartë, Gjykata pranon se ky akt ka karakter indi-
vidual. Në këto rrethana, Gjykata vlerëson se nuk ka juridiksion të kontrollojë 
vendimit të Kuvendit, nr. 190, datë 16.06.2008.

Mendim pakice

Anëtarët F. Abdiu, K. Puto dhe S. Sadushi kanë qenë kundër shumicës 
për këto arsye: Gjykata Kushtetuese ka pranuar të kryejë interpretimin përfun-
dimtar të nenit 78 të Kushtetutës, por përfundimi në të cilin ajo ka arritur, në 
analizën e gjyqtarëve në pakicë, jo vetëm nuk është i plotë, por njëkohësisht 
përbën dhe një devijim nga kërkesa për interpretimin e frazës së kërkuar nga 
kërkuesi. Interpretimin e të gjithë nenit 78 të Kushtetutës, shumica në dispozi-
tivin e vendimit të saj e ka përmbledhur vetëm në këto dy fjali: “Numri i depu-
tetëve të pranishëm për çeljen e seancës së votimit parlamentar është minimal-
isht 71 deputetë. Vendimi i Kuvendit miratohet kur për të kanë votuar pro jo më 
pak se gjysma plus një e anëtarëve që janë të pranishëm.” Gjyqtarët në pakicë 
janë të mendimit se ky interpretim i shumicës nuk është tërësor, por i pjesshëm. 
Interpretimi kushtetues i bërë prezent në seancën parlamentare, lidhur me mos-
dhënien nga Kuvendi të pëlqimit për dekretin e Presidentit të Republikës për 
emërimin e Z.P si Gjyqtar i Gjykatës së Lartë, si dhe qëndrimi i kundërt inter-
pretues që mban kërkuesi, nuk kanë pasur si shkak të krijimit të konfliktit inter-
pretimin e ndryshëm të frazës “...në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë 
anëtarëve të tij”, që ka kryer Gjykata Kushtetuese, por interpretimin e frazës 
“Kuvendi vendos me shumicën e votave...”. Gjithashtu, edhe objekti kryesor 
i debatit të zhvilluar ndërmjet subjekteve pjesëmarrëse në seancën plenare, por 
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edhe ndërmjet gjyqtarëve kushtetues, në dhomën e bisedimit ka qenë i fokusuar 
në kuptimin e saktë që duhet të ketë fraza kushtetuese “shumicë votash”. In-
terpretimi përfundimtar që i ka bërë shumica vetëm gjysmës së dytë të fjalisë 
së parë të nenit 78 të Kushtetutës dhe që lidhet me përcaktimin e numrit mini-
mal prej 71 deputetësh për të çelur seancën e votimit parlamentar, nuk ka qenë 
shkak për lindjen e ndonjë konflikt me natyrë kushtetuese, për arsye se subjektet 
pjesëmarrëse në proces nuk e kanë kërkuar dhe as debatuar atë ndërmjet tyre. 
Një interpretim i paplotë, i kryer nga shumica dhe që nuk zgjidh përfundimisht 
mosmarrëveshjen e krijuar, si në rastin në shqyrtim, ashtu edhe për të ardhmen, 
lidhur me termin shumicë votash, përbën dhe arsyen kryesore të qëndrimit të 
kundërt që mbajnë gjyqtarët në pakicë. 

Gjyqtarët në pakicë janë të mendimit se fraza kushtetuese “me shumicën 
e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij...” nuk merr të 
njëjtin kuptim me interpretimin që Gjykata Kushtetuese i ka bërë shumicës së të 
pranishmëve. Fakti që neni 78 i Kushtetutës flet për “shumicë votash” në aspe-
ktin literal, mbart dhe aspektin konceptual brënda saj. Fraza “shumicë votash” 
nuk mund të interpretohet dhe të identifikohet si “shumicë e të pranishmëve” 
sikundër është shprehur shumica. Nëse hartuesit e Kushtetutës, në nenin 78, do 
të kishin dashur të njehsonin termin “votë” me termin “të pranishëm”, atëherë 
do të kishin përdorur të njëjtën terminologji të qartë sikundër e kanë përdorur 
në dispozita të tjera kushtetuese, si p.sh. në nenin 81/2, që ka parashikuar se 
ligjet “miratohen me tri të pestat e anëtarëve të Kuvendit”, apo në nenin 85/2 që 
shprehet se për ligjet e kthyera nga Presidenti i Republikës “votojnë shumica e 
të gjithë anëtarëve të Kuvendit”, etj. Gjyqtarët në pakicë vlerësojnë se koncepti 
“shumicë e votave të të pranishmëve”, siç arsyeton shumica e Gjykatës Kush-
tetuese, krijon një lloj konfondimi, sepse nga njëra anë, termi “të pranishëm” 
nuk do të thotë se të gjithë deputetët e pranishëm domosdoshmërisht votojnë 
dhe, nga ana tjetër, nuk e bën të mundur leximin saktësisht të votës së deputetit, 
për shkak të përfshirjes në këtë koncept edhe të votës së pavlefshme. 

Në kuptimin kushtetues shumica e votave nuk duhet të llogaritet mbi 
çdo lloj vote, por vetëm mbi konceptin “votë e vlefshme”. Vota shpreh një vull-
net ligjor e cila ushtrohet për një qëllim të caktuar. Vullnetin e tyre deputetët 
e pranishëm mund ta shprehin me votë “pro”, “kundër”, ose me “abstenim”. 
Këto janë tri mënyra të shfaqjes së vullnetit të deputetit, që parashikohen në ne-
nin 55 të Rregullores së Kuvendit dhe që konsiderohen si një vullnet i shpallur 
në mënyrë të ligjshme prej tij. Pavarësisht nga mënyra e votimit “pro”, “kundër” 
ose “abstenim”, në çdo rast vota konsiderohet e vlefshme. Mbi këtë koncept ligjor 
për votën arrihet edhe një vendimmarrje kushtetuese e caktuar. Ndërkohë që 
pavlefshmëria, si koncept juridik nuk është vullnet, por veçse një nulitet i plotë, 
mbi të cilin nuk mund të konkludohet për një vendimmarrje të ligjshme. Vota 
e pavlefshme nuk arrin te përçojë shprehje apo shfaqje vullneti në asnjë aspekt. 
Vota e pavlefshme nuk është votë, mbi të cilën mund të llogaritet një shumicë e 
votave. E vetmja mënyrë për të lexuar votën e pavlefshme është mosllogaritja e 
saj, për arsye se ajo mbart në vetvete, si mundësinë e votimit “pro” ashtu edhe 
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të votimit “kundër”. Edhe Rregullorja e Kuvendit, në nenin 60 të saj, duke mos 
dhënë asnjë interpretim për “votën e pavlefshme” ka përcaktuar konceptin e 
votës së vlefshme në të tri alternativat e votimit pro, kundër dhe abstenim. Pra, të 
vepruarit në ndryshim nga këto mënyra, e bëjnë votën të pavlefshme dhe, për 
rrjedhojë, të panumërueshme si votë pro, kundër dhe abstenim. Edhe “absteni-
mi” është një mënyrë e shprehjes së vullnetit, ndërkohë që te vota e pavlefshme 
mungon elementi i shprehjes së vullnetit. Vota e pavlefshme është veçse pavlef-
shmëri dhe si e tillë nuk mund të jetë dhe nuk mund të llogaritet as votë pro dhe 
as votë kundër. Të vlerësosh shumicën e votave për arritjen e një vendimmarrje 
të caktuar edhe mbi votat e pavlefshme, siç ka bërë shumica në rastin në shqyr-
tim, do të thotë t’i japësh nulitetit vlerë kushtetuese. Mbi këtë analizë, gjyqtarët 
në pakicë janë të mendimit se Gjykata Kushtetuese nëpërmjet interpretimit 
tërësor dhe përfundimtar të nenit 78 të Kushtetutës duhej të mënjanonte nga 
vendimmarrja kushtetuese e Kuvendit vlerësimin e votës së pavlefshme dhe 
llogaritjen e saj në konceptin “shumicë votash”. 

 Koment

Çështja kryesore në këtë rast është se çfarë do të kuptohet me shu-
micë votash. Po t’i referohemi nenit 78 të Kushtetutës, rezulton se Kuvendi 
vendos me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë 
anëtarëve, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon një shumicë të cilësuar. Në 
mbështetje të kësaj dispozite është edhe neni 55 i Rregullores së Kuvendit. Lind 
pyetja: Çfarë do të konsiderohet shumicë votash dhe si llogaritet ajo? Koncepti 
i shumicës së votave lidhet, në kuptimin primar të saj, me ekzistencën e gjysmës 
së votave të forumit ose organit që voton plus 1 votë. Ndryshe kjo njihet edhe 
me shprehjen shumicë e thjeshtë. Ajo që mund të ngjallë debate është numri i 
votuesve ose quorumit të domosdoshëm që kërkohet të votojë.  

Në këtë vendim Gjykata ka vendosur këto linja: a) numri i anëtarëve që 
duhet të jenë të pranishëm për zhvillimin e procedurave vendimmarrëse është 
të paktën gjysma plus një e të gjithë anëtarëve, pra 71; b) rritja e  pranisë në pro-
cesin e votimit mbi kuorumin e domosdoshëm sjell rritje të numrit të anëtarëve 
që votojnë; c) vendimi i Kuvendit miratohet kur për të kanë votuar pro jo më 
pak se gjysma plus një e anëtarëve që janë të pranishëm.

Çështja ndërlikohet në rastin e votës së pashprehur dhe si e tillë nuk 
ka sjellë pasojë në vendimin e Kuvendit. Në këtë këndvështrim mbetet ende 
problematike çështja se si do të konsiderohen votat e pavlefshme, abstenimet 
apo edhe mosveprimet e deputetit, i cili është i pranishëm në sallë por nuk 
shpreh asnjë vullnet. Në fakt, kësaj çështje ky vendim i Gjykatës nuk i ka dhënë 
përgjigje. Pakica në këtë vendim ka konstatuar se “interpretimi përfundimtar 
që i ka bërë shumica gjysmës së dytë të fjalisë së parë të nenit 78 të Kushtetutës 
dhe që lidhet me përcaktimin e numrit minimal prej 71 deputetësh për te çelur 
seancën e votimit parlamentar nuk ka qenë shkak për lindjen e ndonjë konflikti 
me natyrë kushtetuese...pakica është e mendimit se shkaku kryesor që ka kri-
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juar mosmarrëveshje në interpretimin dhe në zbatimin e ndryshëm të nenit 78 
ka qenë mosinterpretimi korrekt i konceptit votë, mbi të cilat duhet lexuar fraza 
kushtetuese “shumicë votash”...çështja shtrohet nëse lezimi i rezultatit të voti-
mit duhej të bëhej vetëm mbi votat që në kuptim të Kushtetutës dhe Rregullores 
së Kuvendit konsiderohen të vlefshme (pro, kundër dhe abstenim) apo dhe mbi 
votat e pavlefshme.” E gjej të bazuar mendimin e pakicës, e cila konsideron se 
“shumica e votave të pranishmëve” krijon një lloj konfondimi, pasi nga njëra 
anë termi “të pranishëm” nuk do të thotë se të gjithë deputetët votojnë dhe nga 
ana tjetër nuk bën të mundur leximin saktësisht të votës së deputetit për shkak 
të përfshirjes në këtë koncept dhe të votës së pavlefshme.” 

Në rastet kur p.sh një deputet nuk e ka shprehur vullnetin e tij gjatë 
votimit, lind pyetja: A mund të konsiderohet e mjaftueshme vetëm prezenca e 
tij në sallë, pavarësisht sjelljes së tij gjatë procesit të votimit, për të përcaktuar 
numrin minimal të votave pro? Përgjigja është negative. Një deputet që nuk 
shprehet dhe që nuk ndikon aspak në procesin e votimit, nuk ka pse të llogaritet 
në konceptin “shumicë e të pranishmëve”. Një gjë e tillë është rritje artificiale 
dhe e pajustifikuar e kuorumit. Këtë qëndrim Gjykata e ka mbajtur më vonë 
në vendimin e saj V-44/2011 (shih më poshtë vendimin për papajtueshmërinë e 
mandatit të deputetit, pjesën mbi vlefshmërinë e votimit në Kuvend).
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Vendimi nr.24, datë 09.06.2011 (V–24/2011 - Rotacioni dhe emërimi i gjy-
qtarëve të Gjykatës Kushtetuese)

Fjalë kyçe: kriteret e emërimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese; juridik-
sioni i Gjykatës; përtëritja e përbërjes së Gjykatës Kushtetuese; përfundimi i mandatit të 
gjyqtarit; vazhdimësia e kontrollit kushtetues.

“Kualifikimi i gjyqtarëve është së pari një vlerësim kriteresh dhe vlerash i 
bërë nga Presidenti dhe më pas edhe nga Kuvendi. Është mision dhe përgjegjësi e 
Presidentit që mes kandidaturave, që plotësojnë kriteret kushtetuese/ligjore, të bëjë 
përzgjedhjet që ai mendon se janë më të përshtatshme dhe që paraqesin vlera për të 
ushtruar funksionin e një gjyqtari kushtetues. Pas përzgjedhjes së bërë nga Presi-
denti, Kuvendi ka, gjithashtu, kompetencën ekskluzive të vlerësojë faktet e paraqi-
tura, me qëllim të vlerësimit jo vetëm të plotësimit të kushteve formale, por edhe të 
meritës së kandidaturës përkatëse. Ky sistem emërimi, i pranuar nga Kushtetuta, i 
vendos subjektet që përfshihen në të, para kërkesës së respektimit të parimit të luaja-
litetit kushtetues i cili, në thelb, shpreh respektin e ndërsjellë nga secili subjekt ndaj 
kompetencave të tjetrit, si dhe nënkupton krijimin e një raporti bashkëpunimi midis 
tyre. Presidenti dhe Kuvendi, bazuar në parimin e luajalitetit kushtetues, duhet të 
bashkëpunojnë për përcaktimin e kritereve ligjore, në përputhje me kërkesën kush-
tetuese për kualifikim të lartë, në funksion të sigurimit të një përbërjeje cilësore të 
Gjykatës Kushtetuese

Mbarimi ose ndërprerja e mandatit të një gjyqtari kushtetues, në bazë të 
vendimit të organit që e ka zgjedhur atë dhe jo sipas një procedure ligjore të përcak-
tuar, me të cilën gjyqtari është njohur dhe e ka pranuar në momentin e zgjedhjes së 
tij, është e papajtueshme me parimet kushtetuese.

Për parashikimin kushtetues që ka vendosur rregullin/sistemin e përtëritjes 
periodike dhe të pjesshme të përbërjes të Gjykatës, kjo vëren se ky rregull/sistem 
është konsideruar se ka më shumë avantazhe se ai i përtëritjes tërësore, sepse në 
këtë mënyrë garantohet vazhdimësia e jurisprudencës dhe realizohet kombinimi i 
përvojës së Gjykatës (e paraqitur si shuma e koncepteve dhe qëndrimeve që janë 
bërë të qëndrueshme gjatë vendimmarrjes së një trupe të caktuar gjyqësore) me atë 
vetjake të gjyqtarëve të rinj, çka do të ishte më e vështirë në rast se mandati i të gjithë 
gjyqtarëve do të përfundonte në të njëjtën kohë.”

Rrethanat e çështjes

Në muajin shtator 2010 Presidenti i Republikës (Presidenti) ka emëru-
ar me dekret katër anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe tre anëtarë të Gjykatës 
së Lartë. Kuvendi pezulloi procedurat e votimit (dhënien e pëlqimit) për 
dekretet e mësipërme, pasi një grup deputetësh (kërkuesit), që përbëjnë një të 
pestën e numrit të përgjithshëm të deputetëve, i është drejtuar Gjykatës Kush-
tetuese me kërkesë për interpretimin përfundimtar të dispozitave kushtetuese 
për përzgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës së Lartë, sqarimin e çështjeve që kanë 
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të bëjnë me kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për anetare të Gjykatës 
Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë si dhe  përcaktimin e një mekanizmi të 
vlefshëm, me qëllim respektimin e nenit 125/3 të Kushtetutës, për përtëritjen e 
Gjykatës Kushtetuese çdo tre vjet me një të tretën e anëtarësisë së saj.    

Gjatë zhvillimit të procedurës së gjykimit, Subjekti i interesuar, Presi-
denti, me shkresë respektive e vlerësoi të përmbushur funksionin e tij kush-
tetues për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe në 
Gjykatën e Lartë.   

Subjekti i interesuar, Kuvendi, parashtroi në mënyrë të përmbledhur 
argumentat e tij në mbështetje të kërkesës se nje te pestes se deputeteve.

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata vëren se, bazuar në nenin 125/2 të Kushtetutës, gjyqtarët e 
Gjykatës Kushtetuese emërohen nga radhët e juristëve me kualifikim të lartë 
dhe me përvojë pune jo më pak se 15 vjet në profesion, ndërsa për gjyqtarët e 
Gjykatës së Lartë, neni 136/5 i Kushtetutës ka parashikuar se gjyqtarë mund 
të jenë shtetasit shqiptarë me arsim të lartë juridik. Për procedurat e zgjedhjes 
dhe kriteret e tjera që duhet të plotësojnë kandidatët për gjyqtarë të Gjykatës 
së Lartë, norma kushtetuese parashikon përcaktimin e tyre me ligj. Po ashtu, 
kjo normë nuk parashikon as ndonjë ndarje/raport numerik në përbërjen e 
Gjykatës së Lartë, mes kandidaturave që vijnë nga gjyqësori dhe atyre jashtë 
tij.

Gjykata vëren se funksioni më i rëndësishëm i pushtetit ligjvënës, në 
një shtet të së drejtës, është nxjerrja e ligjeve dhe është në kompetencë vetëm 
të Kuvendit që, nëse vlerëson se dispozita të ndryshme kanë nevojë për ndry-
shime ose plotësime, të ushtrojë funksionin e tij për miratimin e rregullimeve 
përkatëse. Në kushtet kur në Kushtetutë, ose edhe në ligjet e tjera, elementet e 
mësipërme, të parashtruara nga kërkuesit, nuk gjejnë rregullim të hollësishëm, 
këto elemente nuk mund të plotësohen nëpërmjet vendimit interpretues të 
Gjykatës. Interpretimi ka për qëllim t`i japë normës kushtetuese kuptimin e 
drejtë të saj dhe nuk ka për qëllim plotësimin e boshllëqeve kushtetuese/lig-
jore, sepse përndryshe Gjykata do të vihej në pozicionin e gabuar të krijuesit të 
normës juridike. Për sa më sipër, Gjykata vlerëson se interpretimi i nenit 136, 
pika 5 të Kushtetutës nuk hyn në juridiksionin kushtetues.

Gjykata vëren se në procedurën për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës 
Kushtetuese përfshihen dy organe të përcaktuara shprehimisht në Kushtetutë: 
Presidenti, i cili shqyrton kandidaturat, dekreton kandidatët e përzgjedhur dhe 
i paraqet ato për miratim, dhe Kuvendi, i cili merr vendimin për dhënien ose 
jo të pëlqimit për kandidaturat përkatëse të përzgjedhura nga Presidenti. Në 
këndvështrimin e Gjykatës kualifikimi i gjyqtarëve është së pari një vlerësim 
kriteresh dhe vlerash i bërë nga Presidenti dhe më pas edhe nga Kuvendi. 
Është mision dhe përgjegjësi e Presidentit që mes kandidaturave, që plotësojnë 
kriteret kushtetuese/ligjore, të bëjë përzgjedhjet që ai mendon se janë më të 
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përshtatshme dhe që paraqesin vlera për të ushtruar funksionin e një gjyqtari 
kushtetues. Pas përzgjedhjes së bërë nga Presidenti, Kuvendi ka, gjithashtu, 
kompetencën ekskluzive të vlerësojë faktet e paraqitura, me qëllim të vlerësim-
it jo vetëm të plotësimit të kushteve formale, por edhe të meritës së kandida-
turës përkatëse. Ky sistem emërimi, i pranuar nga Kushtetuta, i vendos sub-
jektet që përfshihen në të, para kërkesës së respektimit të parimit të luajalitetit 
kushtetues i cili, në thelb, shpreh respektin e ndërsjellë nga secili subjekt ndaj 
kompetencave të tjetrit, si dhe nënkupton krijimin e një raporti bashkëpunimi 
midis tyre (shih vendimin nr.2, datë 19.01.2005 të Gjykatës Kushtetuese). Gjykata 
vlerëson se Presidenti dhe Kuvendi, gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre 
kushtetuese janë interpretuesit e parë të normës kushtetuese dhe përcaktimi, 
nga ana e Gjykatës, i kritereve që duhet të plotësojë një kandidaturë, çon në 
marrjen, nga kjo e fundit, të kompetencës kushtetuese të secilit prej këtyre 
organeve. Në këtë kuptim, Presidenti dhe Kuvendi, bazuar në parimin e lua-
jalitetit kushtetues, duhet të bashkëpunojnë për përcaktimin e kritereve ligjore, 
në përputhje me kërkesën kushtetuese për kualifikim të lartë, në funksion të 
sigurimit të një përbërjeje cilësore të Gjykatës Kushtetuese. 

Kërkuesit kanë kërkuar, gjithashtu, interpretimin e nenit 125/3 të 
Kushtetutës, sipas të cilit “Përbërja e Gjykatës Kushtetuese përtërihet çdo tre vjet në 
një të tretën e saj sipas procedurës së caktuar me ligj.” Kërkuesit pretendojnë se, në 
raport me situatën aktuale të përfundimit të mandatit të gjashtë gjyqtarëve të 
Gjykatës, ka lindur nevoja e përcaktimit të një mekanizmi të vlefshëm, me qël-
lim respektimin e parashikimit kushtetues të nenit 125/3.

Gjykata vëren se me ligjin nr.7561, datë 29.04.1992 “Për disa ndry-
shime e plotësime në ligjin nr.7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore 
kushtetuese”” u parashikua krijimi i kësaj Gjykate, mënyra e organizimit 
dhe funksionimit, kompetencat e saj etj. Ky ligj parashikoi edhe rregullin e 
përtëritjes së përbërjes së Gjykatës çdo tre vjet, në një të tretën e saj, si dhe 
procedurën për realizimin e kësaj përtëritje. Për garantimin e parimit të 
përtëritjes gjatë gjithë vazhdimësisë së funksionimit të Gjykatës, u parashikua 
hedhja e shortit në fund të mandateve të para trevjeçare, me qëllim zëvendës-
imin gradual të gjyqtarëve të zgjedhur në fillimin e veprimtarisë së saj, për 
të arritur kështu në zëvendësimin periodik në mbarim të çdo mandati. Sipas 
këtij sistemi, emërimet e ardhshme në këtë detyrë do të ushtronin mandatin 
e plotë kushtetues dhe përtëritja e Gjykatës do të vijonte të kryhej çdo 3 vjet. 
Në këtë mënyrë do të realizohej qëllimi i ligjvënësit që gjithmonë në përbërje 
të Gjykatës të jenë dy të tretat e gjyqtarëve me stazh në detyrë jo më pak se tre 
vjet.

Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës së vitit 1998, kohëzgjatja e mandatit 
të gjyqtarëve kushtetues ndryshoi nga 12 vjet në 9 vjet, por parashikimi për 
përtëritjen e Gjykatës çdo tre vjet me një të tretën e saj mbeti i pandryshuar 
(neni 125/3). Kushtetuta, në nenin 179/1 (dispozitat kalimtare dhe të fundit) 
parashikon se mandati i organeve kushtetuese që ekzistonin me hyrjen në fuqi 
të kësaj Kushtetute mbaron me afatet e parashikuara në ligjin për dispozitat 
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kryesore kushtetuese. Kjo dispozitë kalimtare kushtetuese gjeti pasqyrim edhe 
në dispozitat kalimtare të ligjit organik të Gjykatës, konkretisht te neni 82, sipas 
të cilit mandati i gjyqtarëve të zgjedhur në vitin 1992 mbaronte në vitin 2001 
dhe përtëritja e Gjykatës pas vitit 2001 do të bëhej sipas mbarimit të mandatit 
të secilit gjyqtar. Dispozitat kalimtare rregullojnë momentin e kalimit nga një 
sistem në një tjetër, duke parashikuar mënyrën si do zbatohen dispozitat e reja 
në lidhje me situatat faktike ose marrëdhëniet ekzistuese. Me plotësimin e këtij 
qëllimi (realizimin e këtij kalimi) ato e humbasin efektin e tyre. Gjykata vëren 
se si rezultat i zbatimit të parashikimeve të dispozitave të mësipërme kalimtare, 
në vitin 2010 mbaroi, njëkohësisht, mandati i tre gjyqtarëve të fundit të cilët 
vazhduan të ushtronin detyrën për një mandat 12-vjeçar, si dhe mandati i tre 
gjyqtarëve që ishin zgjedhur për një mandat 9-vjeçar, bazuar në dispozitat e 
reja kushtetuese. Si pasojë, në situatën aktuale, mbaroi njëkohësisht mandati 
i gjashtë gjyqtarëve të Gjykatës, pra dy të tretat e përbërjes së saj, duke mos u 
respektuar urdhërimi kushtetues për përtëritjen e Gjykatës çdo tre vjet, me një 
të tretën e saj, sipas nenit 125/3 të Kushtetutës. 

Në ndryshim nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë, neni 125/5 i Kush-
tetutës parashikon se gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese vazhdon në detyrë deri 
në emërimin e pasardhësit të tij. Rregulli i vazhdimësisë së qëndrimit në detyrë 
të gjyqtarit kushtetues është parashikuar për të garantuar, mbi të gjitha, funk-
sionimin normal të Gjykatës në rast të krijimit të vendeve vakante, si pasojë e 
mosveprimit të ndonjërit prej organeve, të cilave Kushtetuta u njeh një rol të 
veçantë në këtë moment për zëvendësimin e gjyqtarëve të vjetër me gjyqtarë të 
rinj. Nisur edhe nga natyra kolegjiale e këtij organi të pavarur kushtetues, çdo 
mosveprim do të kishte pasoja në funksionimin e Gjykatës. Në ndryshim sa 
më sipër, mbarimi ose ndërprerja e mandatit të një gjyqtari kushtetues, në bazë 
të vendimit të organit që e ka zgjedhur atë dhe jo sipas një procedure ligjore të 
përcaktuar, me të cilën gjyqtari është njohur dhe e ka pranuar në momentin e 
zgjedhjes së tij, është e papajtueshme me parimet kushtetuese.

Për parashikimin kushtetues që ka vendosur rregullin/sistemin e 
përtëritjes periodike dhe të pjesshme të përbërjes të Gjykatës, kjo vëren se ky 
rregull/sistem është konsideruar se ka më shumë avantazhe se ai i përtëritjes 
tërësore, sepse në këtë mënyrë garantohet vazhdimësia e jurisprudencës dhe 
realizohet kombinimi i përvojës së Gjykatës (e paraqitur si shuma e koncepteve 
dhe qëndrimeve që janë bërë të qëndrueshme gjatë vendimmarrjes së një trupe 
të caktuar gjyqësore) me atë vetjake të gjyqtarëve të rinj, çka do të ishte më e 
vështirë në rast se mandati i të gjithë gjyqtarëve do të përfundonte në të njëjtën 
kohë. Funksioni themelor i Gjykatës është garantimi i respektimit të Kush-
tetutës, interpretimi përfundimtar dhe sigurimi i epërsisë së saj në sistemin 
ligjor, nëpërmjet dhënies së drejtësisë kushtetuese. Rregullimi kushtetues i ne-
nit 125/3 të Kushtetutës përbën një parim organizativ, i cili bazohet pikërisht 
në veçoritë specifike të procesit kushtetues që, përveç njohurive të gjyqtarëve, 
kërkon dhe përvojën e duhur. Ky rregullim ka për qëllim ruajtjen në përbërje 
të Gjykatës të një shumice prej dy të tretave të anëtarëve me stazh në detyrë, 
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çka bën të mundur krijimin e një përvoje juridike të posaçme dhe të speciali-
zuar në gjykimin kushtetues, e cila nuk mund të përftohet askund tjetër. Kjo 
bazë njohurish tekniko-juridike në fushën e gjykimit kushtetues, duke qenë se 
ka një ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e vendimmarrjes, konsiderohet nga 
Gjykata si një vlerë e mbrojtur nga Kushtetuta. Përtëritja e Gjykatës çdo tre 
vjet, me një të tretën e gjyqtarëve, është mjet për të garantuar pavarësinë e saj, 
sepse mandati i gjyqtarëve nuk përplaset me kohëzgjatjen e mandatit presiden-
cial dhe atë parlamentar, por i tejkalon ato. 

Në përfundim të këtij arsyetimi, Gjykata thekson se respektimi dhe 
zbatimi i parashikimit kushtetues të përtëritjes së përbërjes së saj çdo tre vjet, 
në një të tretën e anëtarësisë, paraqet rëndësi të veçantë në kuptim të ruajtjes 
dhe forcimit të pavarësisë dhe vazhdimësisë së këtij organi. 

Për sa më sipër, Gjykata vlerëson se në situatën aktuale, kur ka mbaru-
ar mandati i dy të tretave të gjyqtarëve të saj, ka lindur një problem kushtetues, 
por nuk është vendimi interpretues që mund t`i japë zgjidhje përfundimtare 
mosmarrëveshjes. Përcaktimi, nga ana e Gjykatës, i një mekanizmi për të 
ruajtur balancën ndërmjet respektimit të rregullit të përtëritjes periodike e të 
pjesshme të kësaj Gjykate dhe parimit të garantimit të kohëzgjatjes së man-
datit të gjyqtarit kushtetues, do ta nxirrte atë jashtë juridiksionit kushtetues. 
Gjykata vlerëson se funksioni i saj, në kuptim të nenit 124 të Kushtetutës, është 
interpretimi i dispozitës  me qëllim përftimin e kuptimit normativ të teksit 
kushtetues duke ndjekur teknikat e njohura të interpretimit në gjykimin kush-
tetues. Në rastin konkret nuk është interpretimi i pasaktë ose kuptimi i gabuar 
i kësaj norme kushtetuese që ka çuar në situatën konkrete të mosrespektimit të 
parashikimit kushtetues të nenit 125/3 të Kushtetutës.   

Në këto kushte, Gjykata vlerëson se është në kompetencë të ligjvënësit 
kushtetues që të gjejë dhe të zbatojë mekanizmin e përshtatshëm për të respe-
ktuar parimin kushtetues të përtëritjes së përbërjes së Gjykatës Kushtetuese 
çdo tre vjet në një të tretën e saj. 

Mendim i pakicës

Anëtari V.Kristo ka qenë kundër shumicës me argumentimin se një 
e pesta e deputetëve të Kuvendit, nuk  përmbush kriteret kushtetuese për t’u 
pranuar, si për mungesë legjitimimi ashtu dhe për mungesë juridiksioni të 
Gjykatës Kushtetuese (Gjykata) për zgjidhjen e çështjeve të ngritura para saj. 
Kërkesa, e paraqitur nga 1/5 e deputetëve, nuk përmbushte standardet for-
male dhe substanciale për të iniciuar një interpretim përfundimtar të normës 
kushtetuese duhej rrëzuar si e pabazuar. Në vijim, në kundërshtim me qëndri-
min e mbajtur më lart, shumica (shih pikat 11 dhe 12 të vendimit) legjitimon 
kërkuesin dhe pranon juridiksionin e kësaj Gjykate. Argumentet e përdorura, 
duke qenë të pasakta, e bëjnë vendimin konfuz dhe kontradiktor. Jo më pak se 
një e pesta e deputetëve bëjnë pjesë në rrethin e subjekteve që sipas nenit 134 
të Kushtetutës kanë të drejtë të vënë në lëvizje këtë Gjykatë pa e kushtëzuar 
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me interesin e tyre. Megjithatë ky subjekt ashtu si dhe të tjerët të përmendur në 
pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “ç” të nenit 134, kur bëhet fjalë për të kërkuar 
një gjykim kushtetues për interpretimin përfundimtar të normës kushtetuese 
nuk mund ta ushtrojnë këtë të drejtë në mënyrë të pakufizuar. Kërkesat e tyre 
duhet detyrimisht të plotësojnë disa kushte të cilat janë me natyrë kushtetuese 
dhe ligjore.

Nga pikëpamja formale dhe substanciale, kërkesa, ndryshe nga sa 
pranon shumica në vendimin e saj (shih pikën 11) jo vetëm nuk i referohet 
ndonjë vendimmarrjeje të Kuvendit (dhe këtu shumica gabon kur opinionin e 
një të pestës së deputetëve e njëson me atë të Kuvendit si organ kushtetues) por 
nga ana tjetër nuk përmban asnjë argument apo pretendim që të vërtetojë se 
Presidenti i Republikës, me rastin e dekretimit  të anëtarëve të rinj të Gjykatës 
Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, të ketë interpretuar dhe zbatuar gabim 
Kushtetutën.

Jam i mendimit se çështja e plotësimit të kritereve ligjore që lidhen 
me meritën e kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës 
së Lartë, del jashtë juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese dhe si e tillë kërke-
sa duhej rrëzuar si e pabazuar edhe në këtë pjesë të saj. Është kompetencë 
ekskluzive e Kuvendit që nëpërmjet ndërhyrjeve në Kushtetutë dhe, në pa-
mundësi të tyre, të ndërhyrjeve në ligjet organike të të dy Gjykatave, të për-
mirësojnë apo përsosin më tej kuadrin ligjor në funksion të meritës të kandi-
datëve për anëtarë në këto institucione  kushtetuese. 

Edhe anëtari P.Plloçi nuk ka qenë dakort me vendimin e dhënë lid-
hur me këtë çështje, për arsyet që vijojnë: Siç jam shprehur edhe në raste të 
tjera, të ngjashme me çështjen në shqyrtim, rezerva ime ka të bëjë me mung-
esën e juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese për shqyrtimin e kërkesës së më-
sipërme, me objekt interpretimin e neneve 125 e 136 të Kushtetutës, kërkesë e 
cila, për mendimin tim, kërkon nga Gjykata Kushtetuese dhënien e një opin-
ioni këshillimor in abstracto – gjë që nuk përfshihet në juridiksionin e kësaj 
Gjykate, të përcaktuar, kryesisht, në nenin 131 të Kushtetutës.  Mendoj se 
neni 124 i Kushtetutës nuk mund të përbëjë një bazë juridiko kushtetuese të 
vlefshme për të pranuar juridiksionin e GJK-së për gjykimin e kërkesës. Neni 
124 i Kushtetutës nuk rregu-llon rastet/çështjet që përfshihen në juridiksionin 
e Gjykatës Kushtetuese, por si dispozitë e parë e bllokut të dispozitave që 
rregullojnë pozitën e kësaj Gjykatë, si organ kushtetues, ka për qëllim të për-
caktojë, në esencë, funksionin e kësaj Gjykate, që është garantimi i respektimit 
të Kushtetutës dhe interpretimi përfundimtar i saj, ndërsa “rastet/çështjet” se, kur 
kjo Gjykatë investohet për të realizuar funksionin e saj interpretues, specifiko-
hen në dispozita të tjera. Kjo do të thotë, se GJK e interpreton Kushtetutën jo 
in abstracto, por për të vendosur/zgjidhur një nga rastet/çështjet që përcaktohen, 
kryesisht, në nenin 131 të Kushtetutës, e jo si qëllim në vetvete. Në rast se 
neni 124 do të kishte për qëllim rregullimin e juridiksionit të GJK-së, atëherë 
edhe rastet/çështjet që përbëjnë juridiksion kushte-tues, do të parashikoheshin, 
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kryesisht, në këtë dispozitë. Kjo do të thotë se neni 124 është një dispozitë me 
karakter deklarativ e të përgjithshëm, që nuk merr përsipër të detajojë juridik-
sionin kushtetues, por vetëm deklaron funksionin themelor të kësaj Gjykate 
që është mbrojtja e Kushtetutës. Janë dispozita të tjera të Kushtetutës (krye-
sisht, nenet 131, 115, 128, etj.), ato që përcaktojnë juridiksionin e Gjykatës. 
Pra, këto dispozita të fundit, përcaktojnë rastet/çështjet, që bëhen shkak për 
interpretimin kushtetues, dhe ky interpretim nuk ka qëllim në vetvete, por 
pikërisht për të vendosur për këto raste/çështje.

Koment

Gjykata në këtë vendim ka ripërsëritur qëndrimin e saj në vendimin 
V-2/2005 të cituar më sipër. Shkak për rishqyrtimin e çështjes së emërimit 
të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese u bë qëndrimi i ndryshëm i Kuvendit 
dhe Presidentit për rolin e secilit prej tyre gjatë procesit të emërimit dhe krit-
ereve të përzgjedhjes së kandidaturave për gjyqtarë kushtetues. Kjo situatë e 
ndryshme qëndrimesh u krijua gjatë procesit të zëvendësimit të 4 anëtarëve 
të Gjykatës, të cilëve u kishte përfunduar mandati. Përmbledhtazi Gjykata 
ripërsëriti standa-rtet e vendimit të 2005 për procesin e emërimit të gjyqtarëve 
kushtetues dhe zhvillimin e rotacionit të përbërjes së saj, si p.sh: a) Presidenti 
ka kompetencën e emërimit/propozimit të kandidaturave për anëtar të GJK 
sipas kritereve të vendosura nga neni 125/2 i Kushtetutës; b) Parlamenti ka 
kompetencën të bëjë shqyrtim të themel të kandidaturave dhe të japë ose jo 
pëlqimin për to; c) Presidenti dhe Kuvendi kanë detyrimin për të bashkëpunu-
ar për të siguruar një përbërje cilësore dhe të përshtatshme të GJK; d) Roli i 
Kuvendit në procesin e emërimit të gjyqtarëve të GJK shkon përtej kontrollit 
juridik të procesit gjë e cila është në përputhje të plotë me natyrën politike të 
këtij organi. 

Në fakt, problemi i përtëritjes njëherazi të 6 gjyqtarëve të GJK në 
vend të 3 prej tyre ka qenë i njohur të paktën prej kohës kur ndodhi përtëritja 
e fundit. Në fakt, ajo ka qenë e parashikueshme që kur hyri në fuqi Kushtetuta 
e vitit 1998, konkretisht dispozita kalimtare e nenit 179 të saj. Që në ven-
dimin V-2/2005 Gjykata ka theksuar nevojën e bashkëpunimit midis Presi-
dentit dhe Kuvendit për të bërë të mundur funksionimin normal, cilësor dhe 
koherent të Gjykatës. Sipas saj, funksionimi normal i Gjykatës, vazhdimësia 
dhe koherenca në vendimmarrjen e saj janë primare. Çdo gjë tjetër që lidhet 
me përbërjen e saj (përtëritja, përzgjedhja e kandidatëve, qëndrimi në detyrë 
tej mandatit etj) duhet të jetë në funksion të saj për shkak të rëndësisë që ka 
vendimmarrja e kësaj Gjykate në një shtet të së drejtës. Për këtë arsye, ajo 
ngarkoi Kuvendin me gjetjen e mekanizmit të duhur për zgjidhjen e një situ-
ate të pazakontë në të cilën gjendej Gjykata. Arsyeja përse Kuvendi ka çelësin 
për zgjidhjen e situatës është se ai është i vetmi organ që përfaqëson drejtpër-
drejt vullnetin demokratik të shumicës dhe në këtë kontekst ka detyrimin dhe 
përgjegjësinë për të rregulluar një situatë ngërçi.
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Në fakt, situata e krijuar midis Presidentit dhe Kuvendit gjatë 
emërimit të anëtarëve Gjykatës Kushtetuese gjatë viteve 2010-2011 nuk është 
nga ato që mund të zgjidhen në rrugën e kontrollit kushtues konkretisht të 
mosmarrëveshjes së kompetencës midis organeve. Këtë e ka shprehur edhe 
vetë Gjykata. Ajo ka përcaktuar organet përgjegjëse për përtëritjen e për-
bërjes së saj duke theksuar mungesën e kompetencës së saj për të plotësuar 
mangësitë në legjislacion apo për të sugjeruar mjetin/mekanizmin më të mirë 
për shmangur problemin kushtetues. Në asnjë rast kjo e fundit nuk mund të 
sugjerojë ose të refuzojë mënyrën ose mjetin e përdorur nga ligjvënësi për 
të rregulluar një çështje të caktuar. Një gjë e tillë del jashtë rolit të kontrollit 
kushtetues dhe si e tillë nuk mund të përfshihet në hapësirën e gjykimit të 
kësaj Gjykate. Në këtë aspekt, u takon këtyre organeve të shmangin rastet e 
konfliktit ose të pengesave institucionale gjatë këtij procesi. 





ii. Zbatimi i të drejtës ndërkombëtare 
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Vendim nr.186, datë 23.09.2002 (V–186/2002 – Krijimi i GJNP/Statuti i 
Romës)

Fjalë kyçe: marrëveshje ndërkombëtare; kontroll paraprak; gjykatë ndërkom-
bëtare penale; imunitet penal; delegim sovraniteti.

“E konceptuar si një akt bashkëkohor që i hap udhë integrimit, Kushtetuta 
jonë si në frymë, ashtu edhe në përmbajtje, krijon hapësira për transferim të kompe-
tencave kur kjo bëhet në dobi të paqes, të demokracisë, prosperitetit dhe gjithmonë, 
nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale apo multilaterale, ku vendi ynë paraqitet si vend 
sovran me të gjitha atributet që i jep një status i tillë. 

Funksioni komplementar i GJNP-së ndaj juridiksionit gjyqësor penal ven-
das, apo edhe vendosja e dispozitave të Statutit në rendin e brendshëm juridik, nuk 
vijnë ndesh me Kushtetutën Nga vetë përmbajtja e Statutit, del qartë se këtu nuk 
bëhet fjalë për një organizëm kombëtar e as për një gjykatë të jashtëzakonshme. 
GJNP-ja nga natyra e saj është një institucion gjyqësor legal dhe ndërkombëtar, i 
krijuar me vullnet të lirë të shteteve sovrane palë në Statut, dispozitat e të cilit bazo-
hen mbi parimin e respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut.

Përderisa në bazë të Kushtetutës rregullat e gjithëpranuara të së drejtës 
ndërkombëtare janë pjesë e së drejtës së brendshme, atëhere dhe mungesa e imu-
nitetit në proceset penale ndërkombëtare për krime të caktuara me rrezikshmëri të 
lartë bëhet pjesë e sistemit juridik shqiptar. Nga ana e saj, jurisprudenca ndërkom-
bëtare ka përpunuar një sërë zakonesh të qëndrueshme nisur nga synimi kryesor, që 
autorëve të këtyre veprave penale, t’u hiqet mundësia që të mbrohen për to duke i 
konsideruar si akte të kryera në ushtrimin e pushtetit (acta iure imperii).”

Rrethanat e çështjes

Kryeministri i Republikës së Shqipërisë paraqiti një kërkesë para 
Gjykatës Kushtetuese me objekt: “Pajtueshmëria me Kushtetutën e Repub-
likës së Shqipërisë te “Statutit të Romës” për Gjykatën Ndërkombëtare Pe-
nale”. Përmes saj kerkohej kontrolli paraprak i pajtueshmerise me Kushtetuten 
te ketij Statuti, vecanerisht persa i perket ceshtjes se delegimit te porcioneve te 
sovranitetit, ceshtjes se imunitetit te personave te caktuar si dhe ceshtjes se res-
pektimit te parimit ne bis in idem. Satuti i Romës u hartua me qëllim krijimin e 
Gjykatës Ndërkombëtare Penale, e cila do të kishte për juridiksion të gjykonte 
personat, përfshi edhe zyrtarë të lartë, të akuzuar për krime lufte, genocid dhe 
krime kundër njerëzimit. 
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Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Ndërkombëtare Penale (më poshtë GjNP) e krijuar me 
Traktatin e Romës të datës 18 korrik 1998 është një organizëm i rëndësishëm 
ndërkombëtar në ruajtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut nëpërmjet 
ndëshkimit penal të akteve barbare kundër qenieve njerëzore si genocidi, kri-
met kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe agresioni. Sipas statutit, GJNP-
ja ushtron funksionet dhe kompetencat e veta në territorin e shteteve palë. 
Veprimtaria e saj paraqitet si plotësues i juridiksioneve penale kombëtare në 
ushtrimin e ndjekjeve penale ndaj personeve fizikë që kryejnë krime të rënda 
që cënojnë të gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe që mund të rrezikojnë 
paqen, sigurinë dhe mirëqenien e njerëzimit. Duke respektuar të drejtat 
sovrane të çdo shteti për të nënshkruar Statutin, për ta ratifikuar atë si dhe 
heqjen dorë prej tij, vetë teksti i Statutit parashikon se procedurave të parshi-
kuara në Statut i nënshtrohen vetëm shtetasit e shteteve që kanë nënshkruar 
e ratifikuar Statutin; se për secilin shtet, hyrja në fuqi e Statutit bëhet me 
kalimin e 60 ditëve nga data e depozitimit të instrumentave të ratifikimit; se 
çdo shtet ka të drejtë të tërhiqet nga Statuti, por tërheqja kursesi nuk ka fuqi 
prapavepruese për sa i përket krimeve të ndodhura para tërheqjes (nenet 125, 
126 dhe 127).

Në veçanti, Gjykata Kushtetuese konstaton se parimet themelore për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të sanksionuara dhe të 
garantuara edhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si: prezumimi 
i pafajsisë; ai i “nullum crimen sine lege” (nuk ka krim pa ligj); “nullum 
poena sine lege” (nuk ka dënim pa ligj); i ndalimit të fuqisë prapavepruese; 
i të drejtës së mbrojtjes me një avokat; i pavarësisë së gjyqtarëve; i paraqitjes 
para gjykatës para arrestimit apo e drejta e apelimit të vendimit, janë të ga-
rantuara edhe nga Statuti.

Statuti parashikon që krimet brenda juridiksionit të gjykatës nuk 
kushtëzohen nga tërësia e kufizimeve, gjë që ka të bëjë veçanërisht me faktin 
se krimet që janë në kompetencë të gjykatës, nuk parashkruhen dhe se asnjë 
parim me vlerë kushtetuese nuk mund të ndalojë mosparashkrimin e krime-
ve më të rënda që prekin tërë komunitetin ndërkombëtar. Një disponim i tillë 
harmonizohet me qëndrimin e mbajtur nga një sërë dokumentesh ndërkom-
bëtare e sidomos “Konventa mbi mosparashkrimin e krimeve të luftës dhe 
krimeve kundër njerëzimit”, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-
së në 26.11.1961; Rezuluta e Asamblesë së Përgjithshme e datës 03.12.1973 
“Parimet e bashkëpunimit ndërkombëtar lidhur me zbulimin, arrestimin, 
ekstradimin dhe ndëshkimin e individëve fajtorë për krime lufte dhe krime 
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kundër njerëzimit”. Këtë qëndrim mban edhe legjislacioni kombëtar shqip-
tar. 

Mbi sovranitetin 

Në marrëdhëniet e sotme ndërkombëtare ku ndër synimet themelore 
mbetet integrimi, transferimi në favor të disa organizmave të posaçme në 
rang botëror apo rajonal i disa kompetencave, të cilat normalisht ushtrohen 
nga vetë shtetet, tashmë është një realitet. Në këtë drejtim, nuk bëjnë për-
jashtim edhe kompetencat në fushën gjyqësore. E konceptuar si një akt bash-
këkohor që i hap udhë integrimit, Kushtetuta jonë si në frymë, ashtu edhe në 
përmbajtje, krijon hapësira për transferim të kompetencave kur kjo bëhet në 
dobi të paqes, të demokracisë, prosperitetit dhe gjithmonë, nëpërmjet mar-
rëveshjeve bilaterale apo multilaterale, ku vendi ynë paraqitet si vend sovran 
me të gjitha atributet që i jep një status i tillë. Në preambulën e saj, Kush-
tetuta e Republikës së Shqipërisë, pranon si vlerat më të larta të njerëzimit 
drejtësinë, paqen harmoninë dhe bashkëpunimin ndërmjet kombeve. Në ne-
nin 2 të saj, duke saksionuar sovranitetin si parim themelor të ekzistencës së 
shtetit, Kushtetuta në funksion të frymës së preambulës dhe të të gjithë përm-
bajtjes së saj, sanksionon: “Për ruajtjen e paqes dhe të interesave kombëtarë 
Republika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv, 
në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuven-
dit”. Këto dispozita përmbajnë parime themelore në përshtatje me realitetet 
e reja, të cilat Shqipëria ka kohë që i njeh “de facto”. Ato janë një nga ele-
mentet më të fuqishëm integrues dhe nuk mund të shihen si mohim i sovran-
itetit të popullit. Për më tepër, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në 
rendin e brendshëm juridik, pranohen edhe marrëveshjet ndërkombëtare të 
ratifikuara, të cilat kanë epërsi ndaj ligjeve të vendit (neni 122 i Kushtetutës).

Gjykata Kushtetuese duke shqyrtuar Statutin e GJNP-së, arrin në 
konkluzionin se veprimtaria dhe funksionet e saj nuk cënojnë dispozitat tona 
kushtetuese përsa i përket ushtrimit të sovranitetit. Mundësia për të kontrak-
tuar angazhime kushtetuese ndërkombëtare në një fushë të tillë të rëndë-
sishme si ajo e drejtësisë penale, përbën një atribut të ushtrimit të sovranitetit 
të shtetit. Sipas Statutit, funksioni i GJNP-së, është komplementar ndaj ju-
ridiksionit penal vendas, ç’ka do të thotë se ajo, (GJNP), vihet në lëvizje për 
gjykimin e krimeve të caktuara kur shteti palë në Traktat vërtetohet se nuk 
paraqet vullnet për t’i gjykuar ato. Funksioni komplementar i GJNP-së ndaj 
juridiksionit gjyqësor penal vendas, apo edhe vendosja e dispozitave të Statu-
tit në rendin e brendshëm juridik, nuk vijnë ndesh me Kushtetutën e konkre-
tisht, me nenin 135 ku përcaktohen rigorozisht organet e pushtetit gjyqësor 
në Shqipëri të krijuara me ligj, dhe ku përjashtohet në mënyrë kategorike 
krijimi i gjykatave të jashtëzakonshme. Nga vetë përmbajtja e Statutit, del 
qartë se këtu nuk bëhet fjalë për një organizëm kombëtar e as për një gjykatë 
të jashtëzakonshme. GJNP-ja nga natyra e saj është një institucion gjyqësor 
legal dhe ndërkombëtar, i krijuar me vullnet të lirë të shteteve sovrane palë 
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në Statut, dispozitat e të cilit bazohen mbi parimin e respektimit të të drejtave 
dhe lirive të njeriut.

Duke iu referuar raporteve të sovranitetit me pranimin e juridiksionit 
të GJNP-së Gjykata Kushtetuese çmon se ka rëndësi të posaçme problemi i 
vëllimit të kompetencave të transferuara. Më konkretisht problemi shtrohet 
se deri ku mund të shtrihet ky transferim i kompetencave (i lejuar posaçër-
isht nga neni 123 i Kushtetutës). Përgjigja e kësaj pyetje del në radhë të parë 
nga vetë fryma e Kushtetutës, por më të konkretizuar e gjejmë në jurispru-
dencën kushtetuese ndërkombëtare sipas së cilës, “…transferimi i të drejtave 
të sovranitetit i ka kufijtë atje, ku identiteti kushtetues i shtetit fillon të vihet 
në diskutim…”, ose se “…kufiri i transferimit të të drejtave qëndron deri atje 
ku ky transferim çon në shkeljen e kushteve themelore për ushtrimin e sovra-
nitetit kombëtar”. Nga sa u parashtrua, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, 
nuk e sheh si tejkalim të këtyre kufijve transferimin e disa kompetencave 
të pushtetit gjyqësor në një fushë të caktuar me interes ndërkombëtar siç 
është ajo e përndjekjes së autorëve të krimeve të genocidit, krimeve kundër 
njerëzimit, krimet e luftës e agresionit.

Mbi imunitetin penal

Posaçërisht, neni 27 i Statutit duke folur për irelevancën e pozitës 
zyrtare parashikon: “Ky Statut do të zbatohet njësoj ndaj të gjithë personave, 
pa asnjë dallim të bazuar në pozitën zyrtare. Në veçanti, pozita zyrtare si 
shef  i shtetit, i qeverisë apo parlamentit, përfaqësues i zgjedhur i qeverisë apo 
zyrtar i qeverisë, në asnjë rast nuk do të përjashtojë një person nga përgjegjë-
sia penale sipas këtij Statuti, as që ai, nga vetja të krijojë bazë për reduktimin 
e dënimit”. Imunitetet apo rregullat speciale procedurale që mund t’i jenë 
bashkëngjitur pozitës zyrtare të personit, sipas të drejtës kombëtare apo asaj 
ndërkombëtare, nuk duhet të pengojnë Gjykatën nga ushtrimi i juridiksionit 
të saj mbi një person të tillë. Duke analizuar këto dispozita, Gykata Kush-
tetuese konstaton se ato nuk vijnë ndesh me atë ç’ka përcakton Kushtetuta e 
Republikës së Shqipërisë.

Në radhë të parë, Gjykata Kushtetuese pranon se rregullimet e brend-
shme për imunitetin nuk pengojnë transferimin e juridiksionit tek GJNP-ja.  
Kjo, për shkak se imuniteti i shërben mbrojtjes përballë gjyqësorit vendas 
dhe se ai rrjedh nga parimi i ndarjes e balancimit të pushteteve të garantuara 
nga Kushtetuta. Statuti, nuk vjen në kundërshtim as anashkalon dispozitat 
kushtetuese lidhur me imunitetin e kryetarit të shtetit e të një sërë subjek-
tesh të tjera për faktin se imuniteti i këtyre subjekteve i përket juridiksionit 
kombëtar. Kjo nuk mund të ndalojë një organizëm ndërkombëtar si GJNP-
ja në ushtrimin e juridiksionit të saj mbi persona të kësaj kategorie, të cilët 
kanë kryer krimet e parashikuara nga Statuti i Romës. Me këtë rast, Gjykata 
Kushtetuese e sheh të nevojshme të shprehet se përderisa në bazë të Kush-
tetutës rregullat e gjithëpranuara të së drejtës ndërkombëtare janë pjesë e së 
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drejtës së brendshme, atëhere dhe mungesa e imunitetit në proceset penale 
ndërkombëtare për krime të caktuara me rrezikshmëri të lartë, bëhet pjesë e 
sistemit juridik shqiptar. Nga ana e saj, jurisprudenca ndërkombëtare ka për-
punuar një sërë zakonesh të qëndrueshme nisur nga synimi kryesor, që au-
torëve të këtyre veprave penale, t’u hiqet mundësia që të mbrohen për to duke 
i konsideruar si akte të kryera në ushtrimin e pushtetit (acta iure imperii).

Mbi parimin “ne bis in idem” 

Në radhën e parimeve mbi bazën e të cilave udhëhiqet veprimtaria e 
GJNP-së, është edhe parimi “ne bis in idem”, i cili gjen pasqyrim në nenin 
20 të Statutit. Në këtë dispozitë dallohen dy aspekte: ai i zbatimit të këtij 
parimi në gjykimet brendapërbrenda gjykatës dhe në atë që lidhet me gjy-
kimet e gjykatave të tjera. Në aspektin e parë, Statuti ndalon GJNP-në të 
rigjykojë një person për një vepër për të cilën ai është gjykuar apo liruar më 
parë po nga GJNP-ja (pika 1). Në pikën 2 parashikohet ndalimi për gjykatat 
e tjera që të gjykojnë personin për veprën për të cilën ai është gjykuar apo 
liruar nga GJNP-ja. Në aspektin e dytë, statuti ka pranuar rregullin sipas të 
cilit GJNP-ja bëhet kompetente të gjykojë personin për vepra për të cilat ai 
është hetuar apo gjykuar nga juridiksionet kombëtare vetëm kur kjo bëhet e 
nevojshme: (a) për mbrojtjen e personit nga përgjegjësia penale; (b) kur gjy-
kimi nuk është zhvilluar në mënyrë të pavarur dhe të paanshëm, në pajtim 
me normat e procesit të rregullt të njohura nga e drejta ndërkombëtare dhe 
janë zhvilluar në mënyrën që personi t’i shpëtojë përgjegjësisë penale ose t’i 
lehtësohet kjo përgjegjësi.

Ndërkohë, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 34, në 
të Drejtat dhe Liritë Themelore pranon se: “Askush nuk mund të dënohet 
më shumë se një herë për të njëjtën vepër penale dhe as të gjykohet sër-
isht, me përjashtim të rasteve kur është vendosur rigjykimi i çështjes nga një 
gjykatë më e lartë sipas mënyrës së parashikuar me ligj”. Duke ballafaquar 
dispozatat e Statutit me ato të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese arrin në 
konkluzionin se ato nuk vijnë ndesh me njëra tjetrën. Shqyrtimi i çështjeve 
nga GJNP-ja, sipas nenit 20, pikës 3, shkronjat “e”, “a” dhe “b”, në vetvete 
ka natyrën e një rishqyrtimi, të cilin sipas dispozitës së sipërcituar të Kush-
tetutës e ka në kompetencë gjykata më e lartë. Me këtë shprehje, Kushtetuta 
nuk ka parasysh institucionin e Gjykatës së Lartë, por gjykatën më të lartë 
sipas një renditje të caktuar. Kështu, GjNP-ja paraqitet në fakt si gjykata më 
e lartë (lidhur me gjykimin e krimeve të caktuara). Në bazë të preambulës së 
Statutit, GJNP-ja paraqitet si gjykatë plotësuese e juridiksionit kombëtar. Në 
rastet kur vërtetohet se autoriteti gjyqësor i brendshëm nuk ka zhvilluar një 
procedim real e ky proces konsiderohet nul, i paqënë, vihet në lëvizje GJNP-
ja si një gjykatë më e lartë.

Gjykata Kushtetuese vlerëson se një rregullim i tillë juridik në Statut 
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i shërben qëllimit për të cilin është ngritur GJNP-ja. Nëse lufta kundër kri-
meve të rënda duhet të jetë efektive, në radhë të parë ajo duhet të ndihmojë 
në mënjanimin e shfaqeve të varësisë së institucioneve gjyqësore kombëtare 
ndaj subjekteve të inkriminuar, të cilët eventualisht, mund të veprojnë me 
cilësinë e kryetarit të shtetit, të qeverisë, autoritetit të Parlamentit etj.

Koment

Është vendimi i parë i Gjykatës ku ajo shprehet për delegimin e sovra-
nitetit organizatave ndërkombëtare, me qëllim ndjekjen penale dhe dënimin 
e zyrtarëve përgjegjës për krime lufte, krime kundër njerëzimit, genocid dhe 
krime agresioni. Gjatë kontrollit paraprak të ushtruar për kushtetutshmërinë 
e marrëveshjes ndërkombëtare, Gjykata ka bërë një interpretim konform 
Kushtetutës megjithëse Statuti i Romës parashikonte disa situata delikate 
siç ishte p.sh dorëzimi një gjykate ndërkombëtare i zyrtarëve më të lartë të 
shtetit shqiptar, nëse kërkoheshin megjithëse këta të fundit janë të veshur me 
imunitet sipas Kushtetutës shqiptare. Gjithashtu, shteti shqiptar, sipas kësaj 
marrëveshje, është i detyruar të dorëzojë çdo shtetas shqiptar madje edhe 
shtetas të huaj që gjenden në territorin shqiptar kur ato kërkohen të ndiqen 
penalisht nga gjykata ndërkombëtare e ngritur sipas këtij Statuti. Gjykata 
ka theksuar se GJNP e krijuar me këtë marrëveshje ndërkombëtare ka kara-
kter komplementar dhe si e tillë nuk zëvendëson gjykatat e brendshme të 
shteteteve duke respektuar kështu sovranitetin e shteteve ratifikuese. 

Gjykata është ndalur edhe tek parimi ne bis in idem, i cili në pamje 
të parë mund të konsiderohej si cenueshëm për shkak se një i akuzuar sipas 
Statutit të Romës mund të gjykohej dy herë, një herë nga gjykatat vendase 
dhe një herë nga GJNP. Por Gjykata nuk e konsideroi gjykim të përsëritur 
këtë proces por thjesht shqyrtimin nga një gjykatë më e lartë sipas hierarkisë 
gjyqësore, e cila në këtë rast, pas ratifikimit të Statutit të Romës, rezulton të 
jetë GJNP. 

Gjykata në këtë vendim theksoi rëndësinë e kësaj marrëveshje, e cila 
i shërbente vendosjes së drejtësisë së munguar në rastet e konfikteve të arma-
tosura në mjaft vende të botës dhe në të njëjtën kohë edhe parandalimit të 
krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve kundër civilëve në raste lufte. Shq-
ipëria ka qenë një nga vendet e para që e ka ratifikuar këtë marrëveshje, pasi 
Gjykata e gjeti atë të pajtueshme me standartet kushtetuese të brendshme. 
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Vendimi nr. 23, datë 23.07.2009 (V–23/2009 – Për transferimin e pocedi-
meve penale)

Fjalë kyçe: marrëdhënie juridiksionale; marrëveshje ndërkombëtare; hier-
arkia e akteve normative; transferimi i procedimeve penale.

“Gjykata konstaton, se Konventa Europiane për Transferimin e Procedi-
meve nuk është ligj i aplikueshëm në rastin në fjalë, për arsye se Italia nuk është 
shtet palë në këtë Konventë dhe, në bazë të parimit të reciprocitetit, ndonëse Shq-
ipëria e ka ratifikuar këtë Konventë, ajo (Konventa) nuk lind detyrime ndërkom-
bëtare ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë

Fakti që gjykatat e zakonshme i janë referuar në vendim edhe Konventës 
së Këshillit të Europës mbi Transferimin e Procedimeve, ndonëse është një refer-
encë e gabuar në ligjin e zbatueshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, nuk cenon 
thelbin e çështjes, i cili ka të bëjë me mënyrën se si janë dërguar dhe marrë letër-
porositë nga autoritetet gjyqësore përkatëse.”

Rrethanat e çështjes 

Kërkuesi A.G. i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese me kërkesën 
për  shfuqizimin e vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, me të cilin 
ishte vendosur deklarimi fajtor i kërkuesit për veprën penale të prodhimit 
dhe shitjes së narkotikëve, kryer në bashkëpunim, pushimin e gjykimit të 
çështjes për veprën penale të krijimit të organizatës kriminale. Ai pretendoi 
se këto vendime janë rezultat i një procesi jo të rregullt ligjor pasi, ndër të 
tjera, provat janë marrë në mënyrë të paligjshme dhe Gjykatat nuk kanë 
respektuar në proces të drejtën ndërkombëtare, të detyrueshme për zbatim; etj. 

Arsyetimi i Gjykatës

Në bazë të neneve 116 dhe 122 të Kushtetutës, marrëveshjet ndërkom-
bëtare të ratifikuara janë pjesë e sistemit juridik shqiptar dhe ato kanë epërsi 
mbi ligjet e brendshme në kundërshtim me to. Gjithashtu, këto dispozita 
ndërkombëtare zbatohen drejtpërdrejtë, me përjashtim të rastit kur nuk janë 
të vetëzbatueshme dhe për zbatimin e tyre kërkohet nxjerrja e një ligji. Aktet 
ligjore të detyrueshme për zbatim dhe që  rregullojnë procedurat në rrethana 
si ato të çështjes, objekt shqyrtimi janë dy. Së pari, Konventa Europiane për 
Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Fushën Penale dhe së dyti, dispozitat për-
katëse të Kodit të Procedurës Penale mbi letërporosinë. Gjykata konstaton, 
se Konventa Europiane për Transferimin e Procedimeve nuk është ligj i ap-
likueshëm në rastin në fjalë, për arsye se Italia nuk është shtet palë në këtë 
Konventë dhe, në bazë të parimit të reciprocitetit, ndonëse Shqipëria e ka 
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ratifikuar këtë Konventë, ajo (Konventa) nuk lind detyrime ndërkombëtare 
ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Gjykata vëren, duke iu referuar korrespon-
dencës ndërmjet dy shteteve (shih më poshtë), se baza ligjore së cilës palët 
i janë referuar në çështjen objekt shqyrtimi është Konventa Europiane për 
Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Fushën Penale. Fakti që gjykatat e zakon-
shme i janë referuar në vendim edhe Konventës së Këshillit të Europës mbi 
Transferimin e Procedimeve, ndonëse është një referencë e gabuar në ligjin 
e zbatueshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, nuk cenon thelbin e çështjes, 
i cili ka të bëjë me mënyrën se si janë dërguar dhe marrë letërporositë nga 
autoritetet gjyqësore përkatëse. 

Gjykata vëren, se Konventa Europiane për Ndihmë të Ndërsjellë 
Juridike në Fushën Penale dhe Protokolli Shtesë janë ratifikuar si nga Shq-
ipëria ashtu edhe nga Italia. Kuvendi e ka ratifikuar Konventën me ligjin 
nr.8498, datë 10.6.1999. Konventa ka hyrë në fuqi në datën 03.07.2000 për 
Shqipërinë kurse për Italinë në datën 16.06.1962. Ndihma e ndërsjellë juri-
dike në fushën penale është një nga format më të rëndësishme të bashkëpun-
imit me autoritetet e huaja. Ndihma që jepet me letërporosi konsiston në 
a) marrjen e provave, e cila konsiston në dëgjimin e dëshmitarëve, ekspertëve 
apo të pandehurit, si dhe në marrjen e provave shkresore apo dokumenteve 
që lidhen me një çështje penale në shtetin e huaj; b) dorëzimin e akteve, të 
cilat mund të jenë akte hetimore, prova materiale, dokumente, fashikuj, pro-
cesverbale apo vendime gjyqësore; c) njoftimet dhe komunikimet me letërporosi, 
që mund të jenë komunikim i një vendimi gjyqësor penal, njoftimi për t’u 
paraqitur si dëshmitar etj; si dhe d) dërgimi i personave autoriteteve të shtetit të 
huaj si dëshmitarët, ekspertët apo personat e pandehur.

Gjykata Kushtetuese vëren se rezerva që Shqipëria i ka bërë kësaj 
Konvente parashikon: “...Republika e Shqipërisë do të refuzojë dhënien e ndihmës 
juridike në fushën penale... b) për ato vepra penale të cilat janë në proces hetimi në 
territorin e Republikës së Shqipërisë apo në një territor tjetër”. Bazuar në të dre-
jtën ndërkombëtare të traktateve, nëse një shtet i bën rezervë një traktati 
ndërkombëtar atëherë, në bazë të parimit të reciprocitetit, të gjitha shtetet 
palë mund të zgjedhin të mos e respektojnë këtë detyrim specifik të përmbaj-
tur në rezervë, që do të thotë, se teksti i traktatit modifikohet sipas rezervës 
së parashikimeve të nenit 21 të Konventës së Vienës për të Drejtën e Traktat-
eve. Gjykata vëren se, siç shihet edhe nga teksti i rezervës, parashikimi lidhet 
me refuzimin e ndihmës nga Shqipëria. Në rastin konkret, është Shqipëria 
shteti që ka kërkuar ndihmë juridike dhe jo e anasjellta. Nga ky formulim 
kuptohet qartë se autoritetet shqiptare nuk do ta zbatonin Konventën, nëse 
çështja për të cilën kërkohet ndihma e ndërsjellë juridike është në proces 
hetimi në Shqipëri dhe, për arsye të hetimeve, Shqipëria vendos të mos i 
transferojë/kalojë provat e mbledhura prej saj në këtë fazë. Italia, referuar 
korrespondencës zyrtare, nuk i referohet në asnjë vend faktit që çështja është 
në hetim në Itali, përkundrazi, jep pëlqimin e saj për dhënien e ndihmës 
juridike për çështjen në ngarkim të kërkuesit. Për rrjedhojë, Konventa, në 
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çështjen objekt shqyrtimi, është ligj i zbatueshëm ndërmjet palëve për ndih-
mën e ndërsjellë juridike.

Neni 1 i Konventës sqaron qëllimin dhe objektin e saj. Kështu, Palët 
angazhohen të japin në mënyrë të ndërsjellë, sipas dispozitave të kësaj Kon-
vente, një bashkëpunim sa më të gjerë gjyqësor në çdo rast procedimi që 
lidhet me krimet, dënimi i të cilave është, që nga momenti në të cilin është 
kërkuar ndihma, kompetencë e autoriteteve gjyqësore të palës kërkuese. 
Lidhur me letërporositë, Neni 3 (1) i Konventës shprehet se Pala së cilës i 
drejtohet kërkesa do të ekzekutojë, sipas procedurave të parashikuara nga 
legjislacioni i vendit të saj, letërporositë që lidhen me një procedim penal, 
që i drejtohen asaj nga autoritetet gjyqësore të palës kërkuese dhe që kanë 
për objekt plotësimin e akteve hetimore ose kalimin e provave materiale që 
lidhen me veprën penale përkatëse, të fashikujve ose të dokumenteve. Neni 
15 (1) parashikon se, Letërporositë, për të cilat nenet 3, 4 dhe 5, si edhe 
kërkesat e parashikuara në nenin 11, do të drejtohen nga Ministria e Drejtë-
sisë e palës kërkuese tek Ministria e Drejtësisë e Palës së cilës i është drejtuar 
kërkesa dhe do të kthehen nëpërmjet të njëjtës rrugë. Në rast urgjence, këto 
letërporosi mund të dërgohen edhe drejtpërsëdrejti nga autoritetet gjyqësore 
të palës kërkuese tek autoritetet gjyqësore të palës së cilës i drejtohet kërkesa. 
Nga shqyrtimi i të gjitha materialeve të dosjes gjyqësore Gjykata vëren, se 
mënyra e marrjes së provave në procesin gjyqësor në ngarkim të kërkuesit 
është bërë në përputhje me dispozitat e sipërpërmendura të Konventës për 
Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Fushën Penale dhe me nenet 193, 505 e në 
vijim të KPP. Për rrjedhojë, pretendimi i kërkuesit se provat në proces janë 
marrë në mënyrë të paligjshme dhe jo në përputhje me konventat ndërkom-
bëtare përkatëse, është i pabazuar.

Koment

Ky vendim është sjellë i shkurtuar, duke u fokusuar vetëm te preten-
dimi i kërkuesit për marrjen e provave në mënyrë të paligjshme, sepse, sipas 
tij nuk ishte zbatuar Konventa për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Fushën 
Penale. Pjesa tjetër e vendimit lidhet me pretendime për proces të parregullt 
ligjor, pasi nuk ishin respektuar parime të tilla si gjykimi nga një gjykatë e 
caktuar me ligj dhe e pavarur, barazia e palëve gjatë gjykimit etj. Duke qenë 
se pretendimi kryesor i kërkuesit kishte të bënte me mënyrën e marrjes së 
provave dhe atë të transferimit të tyre nga autoritetet italiane tek ato shqip-
tare dhe me pretendimin se Konventa Europiane për Ndihmë të Ndërsjellë 
Juridike në Fushën Penale nuk mund të zbatohej pasi Shqipëria ka bërë një 
rezervë duke deklaruar, se do të refuzojë dhënien e ndihmës juridike për ato 
vepra penale, të cilat janë në proces hetimi, Gjykata u ndal në vlerësimin, 
nëse veprimet e autoriteteve gjyqësore shqiptare kanë qenë në përputhje me 
të drejtën e zbatueshme ndërkombëtare dhe vendase. Gjykata ka theksuar se 
bashkëpunimi juridiksional mund të bëhet edhe me shtete që nuk ka marrë-
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veshje të nënshkruara, mjafton që të ekzistojë vullneti i dyanshëm për këtë 
qëllim. Në përfundim, Gjykata konstatoi se Konventa në fjalë është tërësisht 
e zbatueshme në këtë rast dhe si e tillë është e detyrueshme të zbatohet.
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Vendimi nr.15, datë 15.4.2010 (V-15/2010 – Delimitimi i kufirit detar)

Fjalë kyçe: legjitimimi i partive politike, ndarja dhe balancimi i pushteteve; 
roli i kreut të shtetit në marredhëniet me jashtë; plotfuqi; kontrolli, zbatimi dhe efektet 
e marrëveshjeve  ndërkombëtare; e drejta e detit; delimitimi i kufijve ujorë. 

“Presidenti i Republikës ka kompetencë të përfaqësojë shtetin në marrë-
dhëniet me jashtë... Përcaktimi i thelbit të marrëdhënieve me jashtë bëhet nga 
ekzekutivi, i cili, në kuadër të realizimit të programit qeveritar, përcakton drej-
timet kryesore të politikës së jashtme, përfshi edhe anëtarësimet në organizatat 
ndërkombëtare apo lidhjen e traktateve dy ose shumëpalëshe. Ndërsa shfaqja e 
këtij vullneti jashtë vendit, në emër të Republikës, bëhet nga Presidenti, duke iu 
përmbajtur politikës së përcaktuar më parë nga qeveria dhe/ose parlamenti, sipas 
rastit. 

...E drejta e Presidentit të Republikës për të lidhur marrëveshje ndërkom-
bëtare është një funksion kushtetues dhe këtë ai e ushtron ose vetë ose duke i dhënë 
plotfuqi qeverisë me qëllim përfaqësimin e shtetit sipas të drejtës ndërkombëtare. 
Në lidhjen e marrëveshjeve ku palë është shteti shqiptar, si subjekt i të drejtës 
ndërkombëtare, është e pashmangshme pjesëmarrja e Presidentit të Republikës, 
qoftë personalisht qoftë nëpërmjet plotfuqisë. Nga pikëpamja juridike, një për-
faqësim i shtetit, si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, në marrëdhënie me jashtë 
nga ana e qeverisë, pa autorizimin paraprak të Presidentit, kur bëhet fjalë për 
marrëveshje ndërkombëtare me natyrë politike, nuk është në përputhje me parimin 
e shtetit të së drejtës.

Një mungesë kompetence në aspektin e brendshëm të shtetit apo një an-
tikushtetutshmëri për këtë shkak nuk prek detyrimet sipas së drejtës ndërkom-
bëtare. ...Lidhja dhe nënshkrimi i marrëveshjes nga autoriteti kompetent ka 
rëndësi edhe për të drejtën e brendshme, pasi ka të bëjë direkt me zbatimin e 
parimeve të tilla kushtetuese si: parimi i demokracisë, i shtetit të së drejtës 
dhe i legjitimitetit të organeve për të përfaqësuar vendin në marrëdhënie me 
jashtë.”

Rrethanat e çështjes

Partia Socialiste e Shqipërisë, në rrugën e një kontrolli abstrakt kërkoi 
shpalljen antikushtetuese të marrëveshjes së lidhur midis Republikës së Shq-
ipërisë dhe Republikës së Greqisë për delimitimin e kufijve detare midis dy 
vendeve. Pretendimet kryesore lidhen me mungesën e plotfuqisë së Presiden-
tit të Republikës nga ana e delegacionit shqiptar për të negociuar dhe lidhur 
marrëveshjen si dhe me mosrespektimin e parimeve kryesore në përcaktimin 
e kufijve ujorë midis dy vendeve 

Subjektet e interesuara, Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave 
dhe Ministria e Jashtme kundërshtuan pretendimet e kërkuesit me arsyeti-
min se ai nuk legjitimohet të kërkojë antikushtetutshmërinë e marrëveshjeve 
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ndërkombëtare, pasi nuk janë subjekt i posaçëm i parashikuar nga neni 134/1 
i Kushtetutës. Gjithashtu, ata prapësuan edhe pretendimet lidhur me mung-
esën e plotfuqisë dhe pretendimet lidhur me themelin e marrëveshjes. 

Arsyetimi i Gjykatës

Legjitimimi i kërkuesit 

Subjektet e interesuar, Kuvendi i Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave, 
pretendojnë se kërkuesi nuk legjitimohet, pasi ai është një parti politike, e 
cila, sipas nenit 134/2 të Kushtetutës nuk mund të vërë në lëvizje Gjykatën 
Kushtetuese për një kontroll abstrakt të akteve. Sipas tyre, rastet kur partitë 
politike dhe subjektet e tjera të parashikuara në këtë dispozitë mund t’i drejto-
hen Gjykatës Kushtetuese janë të parashikuara shprehimisht në këtë dispoz-
itë. Ato duhet të paraqesin argumente që justifikojnë cenimin e drejtpërdrejt 
dhe real të interesave të tyre, si rrjedhojë e veprimit të aktit që kundërshtohet. 
Çështjen e legjitimimit të kërkuesit, (locus standi) Gjykata e vlerëson si një 
ndër aspektet kryesore që lidhen me inicimin e një procesi kushtetues. Në gjy-
kime të kontrollit të kushtetutshmërisë së normës, subjektet inicuese që para-
shikohen në nenin 134/2 të Kushtetutës mund të bëjnë kërkesë në Gjykatën 
Kushtetuese vetëm për çështje që lidhen me interesat e tyre. Pavarësisht se 
çështjen e legjitimimit të kërkuesit Gjykata e ka shqyrtuar paraprakisht dhe 
lidhur me të është shprehur me vendimin e ndërmjetëm të dt.26.11.2009 të 
Mbledhjes së Gjyqtarëve, me të cilin, me shumicë votash u vendos legjitimimi 
vetëm i Partisë Socialiste të Shqipërisë, për shkak të pretendimeve të paraqi-
tura në seancën gjyqësore të zhvilluar për këtë qëllim, ajo e sheh të arsyeshme 
të ndalet më gjatë tek arsyet që çuan në legjitimimin e kërkuesit në këtë gjy-
kim kushtetues. 

Gjykata vlerëson se kërkuesi legjitimohet ratione personae në kuptim 
të rregullimit të parashikuar nga neni 134, shkronja “f ” i Kushtetutës dhe 
neni 52/2 i ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksioni-
min e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” (më poshtë: ligji 
për Gjykatën Kushtetuese). Partia Socialiste e Shqipërisë (PSSH) është një 
parti politike e regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe e kri-
juar me Urdhër të Ministrit të Drejtësisë, nr.36/1, dt.15.08.1991. Aktualisht 
ajo është partia më e madhe opozitare në vend. Në hyrjen e statutit të kësaj 
partie parashikohet se: “PSSH vepron në respekt të Kushtetutës, të ligjeve, të 
shtetit të së drejtës dhe të formës parlamentare të qeverisjes për mbrojtjen e 
sovranitetit kombëtar, rendit dhe drejtësisë....PSSH ndjek objektiva politikë 
përmes të cilave synon mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe të interesave 
kombëtare...”. 

Gjykata vlerëson se partitë politike janë organe kushtetuese në kup-
tim të nenit 9 të Kushtetutës shqiptare. Bazuar në nenin 1 të ligjit nr.8580, 
dt.17.02.2000 “Për partitë politike”, ato janë bashkime vullnetare të shtetasve 
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mbi bazën e ideve, të bindjeve e të pikëpamjeve ose të interesave të përbashkët 
politikë, të cilët synojnë të ndikojnë në jetën e vendit nëpërmjet pjesëmarrjes 
në zgjedhje dhe përfaqësimit të popullit në organet e zgjedhura të pushtetit. 
Më tej, në nenin 2 të këtij ligji parashikohet se partitë politike “marrin pjesë 
në formimin e vullnetit politik të popullit në të gjitha fushat e jetës publike, 
kryesisht nëpërmjet ndikimit në krijimin e opinionit publik dhe të edukatës 
politike, nxitjes së pjesëmarrjes aktive të shtetasve në jetën politike dhe evi-
dentimin e aftësimit të shtetasve për të marrë përsipër përgjegjësi publike dhe 
pjesëmarrjes në zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore.” Partitë politike janë 
faktorë qendrorë të formimit të vullnetit politik të zgjedhësve duke marrë për-
sipër rolin ndërmjetës midis qytetarit dhe organeve shtetërore në një shtet 
demokratik. Ky rol realizohet jo vetëm nëpërmjet zhvillimit të fushatave 
zgjedhore për formimin e parlamentit nga i cili del edhe qeveria, por edhe 
gjatë gjithë periudhës së qeverisjes, sidomos nga partitë opozitare. Pra, partitë 
politike janë aktorë kryesorë të formimit të vullnetit të popullit, të cilin ato 
(partitë) përpiqen ta transformojnë në vullnet shtetëror, nëse fitojnë në zgjed-
hjet e përgjithshme parlamentare. Rezultatet e këtij procesi shfaqen kryesisht 
në zgjedhjet e lira dhe demokratike përmes të cilave, çdo qytetar voton sipas 
bindjeve dhe vullnetit të tij të pavarur politik. 

Gjykata thekson se demokracia përfaqësuese nuk mjaftohet vetëm me 
mobilizimin e shtetasve për zgjedhje. Angazhimi i pandërprerë në procesin e kri-
jimit të vullnetit politik dhe ruajtja e dinamikës së vetë demokracisë është detyrë 
e përhershme e të gjitha partive politike, si të atyre që janë në pushtet, ashtu dhe 
të atyre që janë në opozitë. Partitë politike opozitare luajnë një rol të rëndësishëm 
në kontrollin që ushtrojnë me mjetet e posaçme të parashikuara për këtë qëllim 
ndaj qeverisjes në përgjithësi. Ky kontroll realizohet nëpërmjet mjeteve të tilla si: 
pyetjet, interpelancat, komisionet hetimore, mocioni i mosbesimit, të cilat kon-
siderohen si mekanizma politikë të kontrollit. Gjithashtu, një mjet tjetër efikas 
konsiderohet edhe mundësia për të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese me qël-
lim kontrollin e akteve normative nëse janë apo jo në përputhje me Kushtetutën. 
Gjykata ka tashmë një praktikë të konsoliduar lidhur me çështjen e justifikimit të 
interesit të subjekteve që përfshihen ne nenin 134/2 të Kushtetutës. Interesi i një 
subjekti në një çështje në kuptim të shkronjave “dh”, “e”, “f” të nenit 134/1 të 
Kushtetutës quhet i justifikuar nëse arrin të provohet nga vetë kërkuesi se pasoja 
negative është e drejtpërdrejt, pra rrjedh direkt nga akti objekt shqyrtimi, është 
reale dhe, sipas rastit, është e lidhur ngushtë me funksionet e organizatës respe-
ktive38. 

Për sa më sipër, Gjykata vlerëson se mundësia e partive politike për të 
vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese ekziston kur ato kundërshtojnë dispozi-
tat e akteve normative, të cilat cenojnë statusin e tyre kushtetues dhe bashkë 
me të edhe pjesëmarrjen e tyre në ushtrimin e vullnetit shtetëror. Për këtë ar-
sye, Gjykatës i takon të shqyrtojë nëse një organ kushtetues ka cenuar të dre-

38 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.40, dt.16.11.2007.
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jtat e partive politike nëpërmjet aktit normativ të nxjerrë prej tij. Në këtë rast, 
partia politike legjitimohet në kërkimet e saj, nëse bëhet fjalë për respektimin 
nga ana e një organi kushtetues të statusit të saj që rrjedh nga Kushtetuta, 
gjatë procesit zgjedhor, si p.sh financimi i partive politike nga shteti, dhënia e 
shansit të barabartë të gjitha partive për të marrë pushtetin, etj39. 

Një mundësi tjetër e partive politike për të investuar Gjykatën lidhet 
me cenimin e të drejtave dhe lirive themelore që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen 
në formimin e vullneti politik të zgjedhësve edhe në rastet kur këto cenime vi-
jnë nga gjykata, zyra të administratës, duke përfshirë këtu të gjitha subjektet e 
së drejtës publike të ngritura nga shteti si p.sh cenimin e të drejtave themelore 
të trajtimit të barabartë sa i përket tatimit të dhuratave të partive politike ose 
(mos)vënies në dispozicion të kohës së transmetimit radioteleviziv etj. Për 
partinë politike, si subjekt i cilësuar nga dispozita e nenit 134/2, lidhen me 
interesat e tyre të gjitha ato akte përmbajtja e të cilave sjell pasoja negative 
për veprimtarinë e tyre kushtetuese në kuadër të formimit të vullnetit politik. 
Të tilla mund të jenë aktet që përcaktojnë deklarimin e pasurive, financimin e 
tyre nga shteti ose subjekte të tjera, mënyra e organizimit dhe ushtrimit të ak-
tivitetit të tyre politik jo vetëm gjatë zgjedhjeve por edhe në periudhën midis 
tyre etj. Gjykata, për shqyrtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare para ratifi-
kimit, sipas nenit 52 të ligjit për Gjykatën Kushtetuese, vihet në lëvizje edhe 
nga një ose disa parti politike, me kusht që çështja të lidhet me interesin e saj/
tyre. Gjykata, për të vlerësuar interesin në çështjen në gjykim, nuk mbështetet 
vetëm në dokumentet e themelimit dhe statutin e partive politike, por edhe 
në shtrirjen e anëtarësisë, veprimtarinë dhe shkallën e përfaqësimit politik të 
tyre në organet e zgjedhura. Në këtë vështrim, si kriter referues, merret dhe e 
drejta që i është njohur nga kushtetutbërësi jo më pak se një të pestës së depu-
tetëve për të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese të pakondicionuar me një 
interes të veçantë. 

Në çështjen në shqyrtim, Gjykata vëren se PSSH është një subjekt 
politik që në zgjedhjet e fundit parlamentare të 28 qershorit 2009 arriti të sigu-
ronte 65 mandate në Kuvendin e Shqipërisë. Ky fakt e bën atë një subjekt të 
posaçëm midis partive të tjera politike. Bazuar në këtë nivel përfaqësimi, duke 
patur parasysh karakterin dhe rëndësinë e veçantë të marrëveshjes së nënsh-

39 Kështu p.sh Gjykata ka legjitimuar Partinë Bashkimi i Pensionistëve Demokratë, 
e cila kundërshtonte nenin 71 të Kodit Zgjedhor që parashikonte mbledhjen e 
10.000 firmave para noterit ose para KQZ për partitë e reja që kërkojnë të hyjnë në 
garën për zgjedhjet parlamentare. Sipas kërkuesit, një numër i madh firmash dhe 
para noterit ose KQZ vështirësonte ose bënte të pamundur realizimin e të drejtës së 
tyre për pjesëmarrje në zgjedhje, pasi financiarisht bëhej e pamundur për të mbled-
hur 10.000 firma para noterit ose detyrimi për dërgimin e të gjithë mbështetësve të 
partisë para KQZ krijonte vështirësi praktike, duke i hequr në realitet të drejtën e 
konkurrimit kësaj partie të re. 
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kruar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë “Për de-
limitimin e zonave të tyre përkatëse, të shelfit kontinental dhe zonave të tjera 
detare që u përkasin në bazë të së drejtës ndërkombëtare”, Gjykata çmon se 
PSSH ka interes legjitim në kuptim kushtetues për të kërkuar kontrollin e 
kushtetutshmërisë së kësaj marrëveshjeje.

Mungesa e plotfuqisë nga Presidenti i Republikës.

Kërkuesi pretendon se, grupi negociator shqiptar, gjatë bisedimeve 
dhe në momentin e lidhjes së marrëveshjes nuk ka qenë i pajisur me plotfuqi 
nga Presidenti i Republikës. Si rrjedhojë, grupi negociator nuk ka pasur autor-
izim nga organi kompetent për të hyrë në bisedime me palën greke dhe aq më 
pak për të lidhur marrëveshje mbi delimitimin e hapësirave detare. Mungesa 
e plotfuqisë, sipas kërkuesit, e bën marrëveshjen antikushtetuese në kuptim 
të neneve 4, 7 dhe 92/ë të Kushtetutës dhe të paligjshme në kuptim të nenit 
7 të ligjit nr.8696, dt.23.11.2000 “Për aderimin e Shqipërisë në Konventën e 
Vjenës për lidhjen e traktateve ndërkombëtare” dhe nenit 4 të ligjit nr.8371. 
dt.9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”. Ky 
i fundit parashikon pajisjen e delegacionit me plotfuqi nga Presidenti i Repub-
likës për marrëveshjet ku Republika e Shqipërisë është palë, pikërisht për të 
garantuar respektimin e parimeve kushtetuese që shërbejnë si bazë themelore 
për funksionimin e shtetit, siç është edhe ai i shprehur në nenin 3 të Kush-
tetutës që lidhet me paprekshmërinë e tërësisë territoriale. Mungesa e plotfuq-
isë, sipas kërkuesit, përbën cenim të një garancie kushtetuese.

Subjekti i interesuar, Ministria e Punëve të Jashtme, duke kundërsh-
tuar pretendimin e kërkuesit, argumenton se plotfuqia është një dokument që 
i paraqitet palës tjetër negociuese, nëse të dyja palët bien dakort për shkëm-
bimin e plotfuqive, me qëllim bërjen e njohur të emrave të negociatorëve ose 
nënshkruesve të një traktati. Plotfuqia është një element i të drejtës ndërkom-
bëtare dhe nuk ka rëndësi për procedurat e brendshme të lidhjes dhe mirati-
mit të një traktati. Ai konfirmon vullnetin e plotë të shtetit për zbatimin e 
detyrimeve që rrjedhin nga traktati, duke shërbyer si një element sigurie për 
palën tjetër negociuese. Paraqitja e plotfuqive ka qëllim njohjen me personat 
kompetentë të palëve në negociata. Konventa e Vjenës njeh mundësinë që 
palët të mos paraqesin plotfuqi, nëse është e qartë nga praktika e tyre ose 
me rrethana të tjera që këta përsona janë përfaqësues të shtetit. Mungesa e 
plotfuqive, sipas tij, nuk është element që prek përmbajtjen ose formën e një 
marrëveshje të negociuar dhe për këtë arsye nuk mund të ngrihet si pretendim 
për pavlefshmërinë e marrëveshjes ndërkombëtare nga asnjë palë. 

Gjykata vlerëson se pretendimi i kërkuesit për mungesën e plotfuqisë 
së lëshuar nga Presidenti i Republikës për grupin negociator shqiptar gjatë 
bisedimeve dhe lidhjes së marrëveshjes për delimitimin e zonave detare midis 
Shqipërisë dhe Greqisë është i bazuar dhe duhet pranuar. Gjykata e çmon të 
nevojshme që, në funksion të arsyetimit të saj, të ndalet fillimisht tek analiza e 
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kuadrit kushtetues, konkretisht të neneve 4 dhe 7 të Kushtetutës si dhe tek roli 
i Presidentit të Republikës si përfaqësuesi më i lartë i shtetit në marrëdhëniet 
me jashtë parashikuar nga neni 92/ë i Kushtetutës. Gjithashtu, Gjykata do 
të analizojë edhe dispozitat konkrete të Konventës së Vjenës për të Drejtën e 
Traktateve e 23 Majit 1969 dhe të legjislacionit të brendshëm lidhur me krit-
eret që duhet të plotësojnë delegacionet e shteteve përkatëse që duan të lidhin 
një marrëveshje ndërkombëtare. 

Përgjithësisht pranohet se kryetari i shtetit përfaqëson shtetin si të 
tërë, pra unitetin e tij, duke përçuar këtë ide edhe jashtë vendit. Ky qendrim 
mbahet edhe nga Kushtetuta, e cila në nenin 92/ë parashikon kompetencën 
e Presidentit të Republikës për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare, sipas 
ligjit. Duke iu referuar kësaj dispozite dhe kuptimit të nenit 86/1 të Kush-
tetutës, rezulton se Presidenti i Republikës ka kompetencë të përfaqësojë 
shtetin në marrëdhëniet me jashtë. Nga ana tjetër, neni 100/1 i Kushtetutës 
parashikon se Këshilli i Ministrave përcakton drejtimet kryesore të politikës së 
përgjithshme shtetërore. Pra, përcaktimi i thelbit të marrëdhënieve me jashtë 
bëhet nga ekzekutivi, i cili, në kuadër të realizimit të programit qeveritar, për-
cakton drejtimet kryesore të politikës së jashtme, përfshi edhe anëtarësimet në 
organizatat ndërkombëtare apo lidhjen e traktateve dy ose shumëpalëshe40. 
Ndërsa shfaqja e këtij vullneti jashtë vendit, në emër të Republikës, bëhet nga 
Presidenti, duke iu përmbajtur politikës së përcaktuar më parë nga qeveria 
dhe/ose parlamenti, sipas rastit. 

Sa më sipër vlen vetëm në rastet kur bëhet fjalë për marrëveshjet me 
karakter politik, ndërsa për marrëveshjet e tjera të natyrës ekonomike, kul-
turore, të shkëmbimit tregtar etj, autoritetin e përfaqësimit dhe të lidhjes së 
tyre e ka qeveria. Kjo është dhe arsyeja që Ligji nr.8371, dt.09.07.1998 “Për 
lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare” bën dallim midis 
marrëveshjeve ku palë është shteti shqiptar dhe marrëveshjeve ku palë është 
qeveria shqiptare. Në doktrinën kushtetuese, marrëveshje me natyrë politike 
konsiderohen të gjitha ato marrëveshjeve që sjellin pasoja për ekzistencën 
e shtetit, integritetin territorial, pavarësinë e tij apo pozitën e vetë shtetit 
në arenën ndërkombëtare. Veçanërisht, konsiderohen si marrëveshje poli-
tike ato që lidhen direkt me shpalljen, sigurimin apo zgjerimin e pozitës 
së një shteti ndaj një shteti tjetër41. Të tilla janë: marrëveshjet për aleancë, 
marrëveshjet për bashkëpunim politik, pakte të mossulmimit reciprok, 

40 Edhe në nenin 65/1 të Kushtetutës austriake dhe nenin 59 të Ligjit Themelor 
gjerman parashikohet që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat nevojiten të 
ratifikohen nga parlamenti lidhen nga Presidenti i Republikës, ose nga autoriteti i 
deleguar prej tij që nënkupton Kancelarin (Kryeministrin) ose Ministrin e Jashtëm. 
Përjashtim bëjnë vetëm rastet e marrëveshjeve që lidhen me Bashkimin Europian, i 
cili paraqet veçanti për shkak të mënyrës së funksionimit duke u bazuar tek vullneti 
i kryetarëve të qeverive të vendeve anëtare.
41 Vendim i GJKF gjermane dt.29.07.1952 mbi të ashtuquajturën “Marrëveshja e 
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neutralitetit, çarmatosjes, përcaktimit të kufijve dhe të tjera të ngjashme 
me to42. Është kjo arsyeja që hyrja në fuqi e këtyre marrëveshjeve kondi-
cionohet edhe me dhënien e pëlqimit nga ligjvënësi, pra ratifikimin, pasi 
të tilla marrëveshje duhet të jenë të mbështetura tek parimi i legjitimimit 
demokratik të organeve të brendshme të një shteti, në përputhje me pari-
min e demokracisë.

Gjykata thekson se e drejta e Presidentit të Republikës për të lid-
hur marrëveshje ndërkombëtare është një funksion kushtetues dhe këtë 
ai e ushtron ose vetë, ose duke i dhënë plotfuqi qeverisë me qëllim për-
faqësimin e shtetit sipas të drejtës ndërkombëtare. Parimi i shtetit të së 
drejtës i sanksionuar në nenin 4 të Kushtetutës nënkupton veprimin e të 
gjithë institucioneve shtetërore sipas së drejtës në fuqi si dhe supremacinë 
e Kushtetutës ndaj akteve të tjera normative. Çdo organ në një shtet të së 
drejtës duhet të veprojë për aq sa i lejon Kushtetuta dhe ligji duke mos i 
tejkaluar kufijtë e përcaktuar prej tyre43. Në këtë kuptim, çdo institucion 
shtetëror duhet të ketë të përcaktuar qartë fushën e kompetencave të veta 
brenda të cilave është i autorizuar të veprojë në përputhje me kërkesat 
kushtetuese dhe ligjore. Në zbatim të parimit të shtetit të së drejtës, në 
nenin 92 të Kushtetutës përcaktohen kompetencat e Presidentit të Repub-
likës, një prej të cilave është dhe lidhja e marrëveshjeve ndërkombëtare 
sipas ligjit. Gjykata thekson se kryetari i shtetit ka kompetencë që të ush-
trojë ius repraesentationis omni modae, pra të bëjë të njohur ndërkombëtar-
isht vullnetin e brendshëm shtetëror dhe të përfaqësojë unitetin e shtetit 
në skenën ndërkombëtare. Mënyrat se si Presidenti e ushtron këtë funk-
sion mund të jenë: me pjesëmarrjen e vetë Presidentit në bërjen të njohur 
të qendrimit politik të shtetit në marrëdhënie me jashtë, ose me anë të 
transferimit të autoritetit përfaqësues, nëpërmjet plotfuqisë, tek organet e 
tjera, kryesisht tek qeveria. Në lidhjen e marrëveshjeve ku palë është shteti 
shqiptar, si subjekt i të drejtës ndërkombëtare, është e pashmangshme 
pjesëmarrja e Presidentit të Republikës, qoftë personalisht qoftë nëpërm-
jet plotfuqisë. Nga pikëpamja juridike, një përfaqësim i shtetit, si subjekt 
i së drejtës ndërkombëtare, në marrëdhënie me jashtë nga ana e qeverisë, 

Petersbergut midis Francës dhe Gjermanisë”. Çështja shtrohej nëse marrëveshja 

e tregtisë e lidhur midis dy vendeve ishte vërtetë e tillë (pra tregtare) apo fshihte 
nën rreshta kontekst politik. GJKF argumentoi se kjo marrëveshje ishte e pastër 
ekonomike, pavarësisht faktit se përfshinte edhe çështje delikate si p.sh shfrytëzimi i 
pasurive të krahinës së Saarlandit, krahinë kjo që ka qenë pike kyçe në marrëdhëniet 
midis dy vendeve. Shih më poshtë çështje të ngjashme.
42 Neni 121/1 i Kushtetutës shqiptare parashikon pikërisht këtë kategori mar-
rëveshjesh si të detyrueshme për ratifikim nga ana e parlamentit pas nënshkrimit 
të tyre.
43 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese shqiptare nr.14, dt.21.07.2008.
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pa autorizimin paraprak të Presidentit, kur bëhet fjalë për marrëveshje 
ndërkombëtare me natyrë politike, nuk është në përputhje me parimin e 
shtetit të së drejtës. 

Presidenti i Republikës është përfaqësuesi më i lartë i shtetit shqiptar 
në marrëdhëniet me jashtë, në kuptim të nenit 86/1 të Kushtetutës dhe ka 
autoritetin për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare si përfaqësues legjitim i 
shtetit, sipas nenit 92/ë të Kushtetutës. Nga kjo rezulton se, ose ai vetë duhet 
të kishte marrë pjesë në lidhjen e marrëveshjes ose, nëpërmjet plotfuqisë, 
duhej të kishte autorizuar grupin negociator për këtë qëllim. Gjykata çmon 
se qëllimi i plotfuqisë është dhënia e autorizimit nga organi kompetent për 
të biseduar me palën tjetër për çështje që caktohen shprehimisht në objektin 
e plotfuqisë. Përfaqësuesit e shtetit që pajisen me plotfuqi janë të autorizuar 
të bisedojnë vetëm për aq sa është përcaktuar në mandatin e dhënë për për-
faqësim. Në çdo rast, negocimi dhe lidhja e marrëveshjes duhet të bëhet bren-
da kufijve të përcaktuar në plotfuqinë e dhënë nga organi kompetent. Në këtë 
mënyrë, për çdo ndryshim, shtesë apo zvogëlim të objektit të negocimeve, 
përfaqësuesit e shtetit shqiptar janë të detyruar të kërkojnë marrjen e një plot-
fuqie të re ose ndryshimin, shtesën apo zvogëlimin e objektit të plotfuqisë së 
dhënë, duke respektuar parimin e shtetit të së drejtës.

Gjykata vlerëson se çështja e pajisjes së delegacionit shqiptar me 
plotfuqi nga organi kompetent me qëllim lidhjen e një marrëveshjeje, ndry-
she nga sa pretendon subjekti i interesuar, Ministria e Punëve të Jashtme, 
pavarësisht se parashikohet edhe nga e drejta ndërkombëtare, është çështje 
e së drejtës së brendshme...Në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shteteve, 
paraqitja e fuqive të plota, pra e dokumentit që rrjedh nga një autoritet 
kompetent i një shteti dhe që emëron një ose disa persona të cilët përfaqë-
sojnë shtetin në zhvillimin e bisedimeve, miratimin ose sigurimin e tekstit 
të një traktati, për të shprehur pëlqimin e një shteti për të qenë i lidhur nga 
një traktat, ose për të përfunduar çdo akt tjetër që lidhet me një traktat, 
nuk është e detyrueshme për njohjen e përfaqësuesit të shtetit palë. Pra, 
dispozita përjashton vetëm paraqitjen e fuqive të plota ndaj palës tjetër në 
marrëveshje, por sipas të drejtës së brendshme kombëtare ajo nuk nënkupton 
edhe mënjanimin apo mosrespektimin e kërkesës ligjore të pajisjes me plofuqi 
për përfaqësuesin e shtetit.

Gjykata thekson se e drejta ndërkombëtare e rregullon institutin e plot-
fuqisë në aktet e saj, por njëkohësisht u krijon mundësi shteteve të rregullojnë 
në kuadrin e tyre të brendshëm çështjen e organit kompetent dhe procedurat 
e pajisjes me plotfuqi, sipas vullnetit të vetë shteteve. Zhvillimi i bisedime-
ve midis delegacioneve të shteteve të ndryshme përmendet në Konventën e 
Vjenës si fazë e lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare, por procedurat dhe 
modalitetet për mënyrën se si formohet delegacioni i secilit shtet rregullohen 
nga e drejta e brendshme e çdo shteti. Përfaqësuesit e shtetit duhet të veprojnë 
në përputhje me plotfuqinë e lëshuar nga organet kompetente nëpërmjet të 
cilës përcaktohen personat që do të marrin pjesë në bisedime (të cilët mund 
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të jenë ekspertë të fushës, nëpunës apo funksionarë të ndryshëm të shtetit), 
natyrën dhe hapësirën e çështjeve që do të negociohen. Pra, ky autorizim 
duhet të jetë i shprehur në çdo rast si deklarim i vullnetit shtetëror për të hyrë 
në negociata. Në këtë kuptim, Gjykata thekson se nga pikëpamja e së drejtës 
ndërkombëtare plotfuqia i shërben parimit të mirëbesimit dhe vullnetit të lirë 
të çdo shteti për të lidhur marrëveshje, me qëllim që ajo të konsiderohet e 
lidhur nga përfaqësues të autorizuar duke mos vënë në dyshim plotësimin e 
angazhimeve që rrjedhin nga marrëveshja e lidhur. 

Zhvillimi i bisedimeve midis delegacioneve shtetërore me qëllim lid-
hjen e një marrëveshjeje ka për synim hartimin e një teksti, i cili më pas kthe-
het në një instrument ligjor të detyrueshëm në këndvështrimin e së drejtës 
ndërkombëtare, vetëm nëse palët shprehin në nivel ndërkombëtar pëlqimin e 
tyre për të qenë të lidhur nga kjo marrëveshje. Kjo shprehje vullneti mund të 
bëhet me anë të: ratifikimit, nënshkrimit (kur nuk është i nevojshëm ratifiki-
mi) dhe aderimit. Në secilin rast, shteti shpreh formalisht vullnetin e tij për të 
qenë i lidhur me marrëveshjen ose traktatin ku dëshiron të aderojë44. Në rastet 
kur legjislacioni i brendshëm e kushtëzon hyrjen në fuqi të marrëveshjes me 
ratifikimin nga parlamenti i secilit shtet, ky proces (ratifikimi) nuk mund të 
konsiderohet si akt i thjeshtë formal. Ai përbën një proces esencial të lidhur 
ngushtë me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së nënshkruar. Shteti palë në mar-
rëveshje është i lirë, nëpërmjet organeve të tij legjitime, ta ratifikojë ose jo 
marrëveshjen. 

Gjykata e konsideron të nevojshme të theksojë se Konventa e Vje-
nës përcakton dy kritere kryesore në sferën e zbatimit të traktateve ndërkom-
bëtare, parimin e pacta sunt servanda (neni 26), sipas të cilit çdo traktat në fuqi 
është detyrues për palët dhe duhet të kryhet prej tyre në mirëbesim, dhe pari-
min se një palë nuk mund të përdorë dispozitat e së drejtës së brendshme si 
justifikim për pamundësinë e tij për të zbatuar një traktat (neni 27). Ky rregull 
nuk cenon nenin 46 të Konventës që parashikon se, një shtet nuk mund të 
pretendojë faktin se dhënia e pëlqimit për të zbatuar një traktat është shprehur 
duke cenuar një dispozitë të së drejtës së tij të brendshme (p.sh duke cenuar 
kompetencën e organit konkret për të lidhur traktate). Një mungesë kom-
petence në aspektin e brendshëm të shtetit apo një antikushtetutshmëri për 
këtë shkak nuk prek detyrimet sipas së drejtës ndërkombëtare. Është e qartë 
se kjo dispozitë i shërben vlefshmërisë së marrëveshjes midis palëve, por nga 
ana tjetër lidhja dhe nënshkrimi i marrëveshjes nga autoriteti kompetent ka 
rëndësi edhe për të drejtën e brendshme, pasi ka të bëjë direkt me zbatimin 
e parimeve të tilla kushtetuese si: parimi i demokracisë, i shtetit të së drejtës 
dhe i legjitimitetit të organeve për të përfaqësuar vendin në marrëdhënie me 
jashtë. 

44 Shabtai Rossene, Treaties, Conlcusion and Entry into force, në: Encyclopedia of  
Public International Law, Vol.7 (1995), fq.465.
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E drejta ndërkombëtare qëndron neutrale sa i takon çështjes se cili 
organ vepron në emër e për llogari të shtetit, si formohet dhe shprehet vull-
neti i brendshëm politik si dhe për më tepër si sillet një shtet në raport me 
të drejtën e brendshme apo në lidhje me normat e së drejtës ndërkombëtare 
për aq kohë sa zbaton të drejtat e detyrimet e marra përsipër prej tij. Për këtë 
të fundit është me rëndësi që shtetet me veprimet e tyre të mëpasshme të 
mos tërhiqen nga detyrimet e marra përsipër, gjë e cila i shërben stabilitetit 
ndërkombëtar dhe zbatimit të parimit pacta sunt servanta. Ky parim nuk do të 
thotë se shtete të ndryshme nuk mund të zgjedhin mënyra dhe forma të ndry-
shme të zbatimit të normave të së drejtës ndërkombëtare në sistemet e tyre 
të brendshme ligjore. Kjo është e drejtë sovrane e çdo shteti. Në bazë të këtij 
parimi, ligji nr.8371, dt.9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve 
ndërkombëtare” në nenin 4 parashikon pajisjen me plotfuqi të rregullta të 
përfaqësuesve të shtetit, që ngarkohen të zhvillojnë bisedime dhe të nënshk-
ruajnë traktate ose marrëveshje me përfaqësuesit e shteteve të tjera. Plotfuqitë 
lëshohen përkatësisht nga Presidenti i Republikës, kur si subjekt i traktatit ose 
i marrëveshjes është shteti shqiptar dhe nga Kryetari i Këshillit të Ministrave, 
kur si subjekt është qeveria shqiptare.

Gjykata rithekson se konstatimi i mungesës së plotfuqisë nga delega-
cioni shqiptar në procesin e lidhjes së marrëveshjes ndërkombëtare nuk bie 
ndesh me nenin 46 të Konventës së Vjenës për respektimin e detyrimeve të 
marra përsipër nga pala shqiptare, pasi në rastin konkret marrëveshja i nën-
shtrohet një kontrolli paraprak nga kjo Gjykatë, pra para se ajo të ratifikohet 
nga Kuvendi i Shqipërisë. Për këtë shkak, sipas së drejtës së brendshme shq-
iptare, marrëveshja nuk ka hyrë ende në fuqi dhe për pasojë nuk ka filluar të 
japë efekte për sa kohë nuk është ratifikuar nga Kuvendi, sipas nenit 121 të 
Kushtetutës. Nisur nga ky fakt, në rastin konkret, nuk kemi të bëjmë me sh-
mangie nga detyrimet që vijnë si pasojë e lidhjes së një marrëveshje ndërkom-
bëtare në përputhje me rregullat e gjithpranuara të së drejtës ndërkombëtare 
publike, pra rrjedhimisht as të parimit pacta sunt servanta. 

Gjykata vlerëson se mosmarrja e plotfuqisë nga Presidenti i Repub-
likës për lidhjen e marrëveshjes ose dhënien e plotfuqisë, sipas ligjit, bie ndesh 
edhe me nenin 7 të Kushtetutës, i cili garanton parimin e ndarjes dhe balan-
cimit të pushteteve. Ky parim shtrihet jo vetëm ndaj tri degëve të pushtetit, 
ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, por edhe ndaj organeve të tjera kushtetuese 
të pavarura, kompetencat e të cilave janë të parashikuara nga dispozitat e 
Kushtetutës. Sipas këtij parimi, asnjë organ, në përbërje ose jo të një prej tre 
pushteteve, nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve që, 
sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë së organeve apo 
institucioneve të tjera kushtetuese45. Mospajisja e delegacionit me plotfuqi të 
rregullt nga Presidenti i Republikës përbën cenim të kompetencave të Presi-

45 Vendime të Gjykatës Kushtetuese nr.25, dt.05.12.2008; nr.19, dt.03.05.2007; 
nr.11, dt.02.04.2008.
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dentit të Republikës të parashikuara nga neni 92 i Kushtetutës, rrjedhimisht 
edhe të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve garantuar nga neni 7 
i Kushtetutës.

Mbi parimet dhe kriteret e kontrollit kushtetues të marrëveshjes ndërkom-
bëtare nga Gjykata Kushtetuese.

Gjykata theksoi se gjatë kontrollit kushtetues të një marrëveshje 
ndërkombëtare është e rëndësishme të mbahet parasysh respektimi i parimit 
të shtetit të së drejtës, sipas të cilit çdo marrëveshje duhet interpretuar në 
mënyrë të tillë që palët të arrijnë atë objektiv për të cilin kanë vendosur të 
lidhin këtë marrëveshje. Gjykata Kushtetuese, në këto raste, mban parasysh 
parimin se organet politike të shtetit janë mbështetur në parimet kushtetuese 
për të hyrë në një marrëveshje dhe kanë pasur vullnetin për të arritur një rezul-
tat në përputhje me to46, pra prezumohet kushtetutshmëria, mirëbesimi dhe 
vullneti i mirë në lidhjen e marrëveshjes. 

Mbi titullin dhe përmbajtjen e marrëveshjes si dhe nevojën e përcaktimit 
të hapësirave  detare respektive.

Gjykata thekson se e drejta ndërkombëtare detare, si tërësi e nor-
mave dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare, ka njohur zhvillime të rëndë-
sishme në përiudhën pas Luftës së Dytë Botërore47. Në vijim të arsyetimit të 
saj, Gjykata e konsideroi të rëndësishme dhe sqaroi kuptimin, gjerësinë dhe 
natyrën juridike të hapësirave detare, si Ujra të Brendshme (detare), sipas nenit 
8 të Konventës, Deti Territorial (Ujra Territoriale), Zona e Puqur, Zona Ekonomike 
Ekskluzive, për të cilën theksohet se ka një regjim juridik sui generis48, si dhe Shelfi 
Kontinental, i cili në kuptimin juridik është nocion i njohur dhe i zbatuar për 
herë të parë në praktikën e ndërkombëtare vetëm pas Luftës së Dytë Botërore. 

Gjykata arsyeton se, sipas Konventës, nocioni gjelogjik i Shelfit Kon-
tinental ndryshon mjaft nga nocioni juridik i tij. Ndërsa Shelfi Kontinental në 
kuptimin gjeologjik fillon në pikën ku toka takon detin, Shelfi Kontinental në 
kuptimin juridik fillon në pikën e shtratit të detit ku mbaron gjerësia e Detit 
Territorial, por mund të përfshijë edhe pjerrësinë kontinentale dhe platformën 
kontinentale, si nocione të ndryshme në kuptimin gjeofizik49. 

46 Vendimi i GJKF gjermane lidhur me marrëveshjen e nënshkruar midis Francës 
dhe Gjermanisë sa i takon statusit të krahinës Saar, dt.4.5.1955.

47 Günther Jaenicke, Law of  the Sea, në: Encyclopedia of  the Public International 
Law, Vol.11, Northholland-Oxford (1989), fq.174.
48 Shigeru Oda, Exclusive Economic Zone, në: Encyclopedia of  Public International 
Law, Vol.2, (1995) fq.305-312
49 Më hollësisht shih Christos L. Rozakis, Continental Shelf, Encyclopedia of  Public 
International Law, Vol.1. (1992), fq.783-792.
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Në vendimin e saj mbi çështjen e Shelfit Kontinental në Detin e Veri-
ut, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) theksoi ndër të tjera se të 
drejtat e shtetit bregdetar mbi Shelfin Kontinental ekzistojne ipso facto dhe ab 
initio50. 

Referuar standardeve të mësipërme, Gjykata konstaton se në mar-
rëveshjen objekt gjykimi ka  disa  shkelje kushtetuese: përcaktimi pëpara 
bisedimeve i hapësirave detare që duhej  të delimitoheshin; Marrëveshja në 
fjalë nuk ndan Shelf  Kontinental në kuptimin juridik, ashtu siç thuhet në titull, 
por kryesisht Ujrat e Brendshme dhe Detin Territorial; kufijtë shtetërorë, përf-
shi natyrshëm edhe kufirin e Detit Territorial ndërmjet Republikës së Shq-
ipërisë dhe Republikës së Greqisë, kanë ekzistuar në Protokollin e Firences 
dt.27.01.1925; në ndarjen e hapësirave detare, rol të rëndësishëm luan për-
caktimi i vijës bazë nga të dy shtetet palë; duhej të merreshin parasysh karak-
teristikat e bregdetit shqiptar dhe të ishte përcaktuar gjithashtu edhe hapësia 
(sipërfaqja) e Ujrave të Brendshme detare që përfiton secila palë për shkak të 
heqjes së vijave bazë. Duket qartë që sipas marrëveshjes objekt shqyrtimi, në 
rastin konkret, ka një disproporcion të theksuar në disfavor të palës shqiptare. 

Mbi pretendimin për zbatimin e parimit të barazlargësisë strikte.

Gjykata vë në dukje se Konventa e OKB-s mbi të Drejtën e Detit 
përcakton disa nga parimet, rregullat dhe metodat e përgjithshme që duhet 
të shërbejnë si orientim kryesor për ndarjen e hapësirave detare në terësi. Për 
delimitimin e hapësirave detare, në shumicën e rasteve fillimisht është zbatuar 
parimi i Vijës së Mesit, por zbatimi strik i medotës së Vijës së Mesit krijon 
shpesh pabarazi të theksuara. Prandaj, sipas Gjykatës Ndërkombëtare të De-
tit, në delimitimin e kufijve detarë duhet të zbatohen parimet e drejtësisë e 
ndershmërisë (equitable principles), përmes të cilëve bëhet e mundur arritja e 
një zgjidhje të drejtë e të ndershme (equitable solution) mes palëve. Pikërisht 
për këto arsye, Konventa e OKB-së mbi të Drejtën e Detit, për herë të parë 
dhe përmes një sërë dispozitave, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, 
përcakton qartë parimin e Ekitesë51 si parim themelor që duhet të zbatohet 
në ndarjen dhe shfrytëzimin e hapësirave detare. Kjo konfirmohet edhe nga 
praktika dhe jurisprudenca ndërkombëtare52. 

50 Ibid fq.787.

51 Equity (eng) Equite (freng) - sipas të drejtes natyrore, do të thotë drejtësi dhe nder-
shmëri që merr në konsideratë interesat e palëve. Webster’s Third International Law 
Dictonary Vol.I (1993) fq.769.
52 Çështja Francë-Britani e Madhe në 1977, Çështja e vendosur me arbitrazh midis 
Dubait dhe Sharjah ku ishulli Abu Musa u trajtu si rrethanë e veçantë, etj. Për më 
tepër shih: Lucius Caflisch, Maritime Boundaries Delimitation, EPIL Vol. 11. fq. 
213.
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Gjykata konstaton se edhe në rastet kur zbatohet parimi i Ekitesë, 
jo rrallë si pikënisje është përdorur parimi i Vijës së Mesit apo Vijës së Bara-
zlarguar, por tashmë i korrigjuar në një fazë të mëvonshme, në funksion të 
arritjes së një zgjidhjeje sa më të drejtë e të ndershme mes palëve. Konventa 
dhe praktika ndërkombëtare bashkëkohore përcaktojnë si parim bazë për 
ndarjen e hapësirave detare atë të Ekitesë, synimi i së cilës është të arrihet 
një rezultat sa më i drejtë dhe i ndershem ndërmjet palëve. Parimi i zgjedhur 
në marrëveshjen objekt shqyrtimi për caktimin e kufirit detar (Vijës së Mesit 
strikte) ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë, nuk i 
merr parasysh të gjitha këto rrethana. 

Gjykata vëren se ndër faktorët kryesorë që duhen patur parasysh për 
të garantuar zgjidhjen e drejtë e të ndershme, të cilën synon parimi i Ekitesë 
për të gjitha hapësirat detare, janë prania e ishujve natyrorë, konfigurimi i 
bregut53 dhe  gjatësia e tij54, struktura fizike dhe gjeologjike e fundit të de-
tit, burimet natyrore dhe akcesi në këto burime55, etj. Megjithatë, Gjykata 
rithekson se në çdo rast konkret duhet të merren në konsideratë parimet e 
përgjithshme të Konventës, praktika dhe jurisprudenca ndërkombëtare si dhe 
doktrina e së drejtës ndërkombëtare në këtë fushë. Teoria dhe praktika gjyqë-
sore ndërkombëtare ka treguar se sipas rrethanave, një ishulli mund t’i jepet 
efekt i plotë, efekt i pjesshëm, asnjë lloj efekti ose asnjë lloj efekti por përfiton 
pak hapësire detare neë delimitimin e hapësirave detare56. Ka raste ku ishujve 
u është dhënë efekt i plotë57 dhe këtu, si rregull, vija e kufirit kalon në mes të 
ishujve që u përkasin respektivisht të dy palëve. Por ka dhe raste kur ishujve 
u është dhënë efekt i pjesshëm58 ose nuk u është dhënë fare efekt por kanë 
përfituar një hapësirë të kufizuar detare59, ose kur ishujve nuk u është dhënë 
as efekt e as hapësirë detare60.

53 Çështja e Detit të Veriut në vitin 1969, Tuinizi-Libi në 1982, Libi-Maltë në 1983, 
Guine-Guine Bisao në 1977 etj.
54 Çështja e Golfi Maine Kanada/ShBA në 1984, Libi –Maltë në 1985 etj.

55 Çështja e Detit të Veriut në 1969 etj.

56 Shih më hollësisht dhe Derek W.Bowet “Islands”, në Encyclopedia of  Public 
International Law, Vol.2 (1995) fq.1455-1457).
57 P.sh përcaktimi i hapësirave detare mes ShBA dhe Meksikës; Venezuelës dhe Bri-
tanisë së Madhe.
58 Rastet e përcaktimit të hapësirave detare ndërmjet Hollandës dhe Venezuelës, 
Greqisë dhe Italisë (ishulli Othonoi dhe Erikuza), Iranit dhe Arabisë Saudite (ishulli 
Kharg), Libisë dhe Maltës, etj.
59 Rastet e përcaktimit të hapësirave detare midis Italisë dhe Tunizinë, Irlandës dhe 
Britanisë së Madhe (Rockall), Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe (Abu 
Dhabi-Dalyina), Australisë dhe Papua Guinene e Re.
60 Rastet e përcaktimit të hapësirave detare midis Kanadasë me Danimarkën (Green-
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Gjykata vlerëson se, në kuptim të konceptit “rrethana të veçanta” dhe 
në funksion të parimit të Ekitesë, nga pala shqiptare, në përcaktimin e vijës së 
kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë, duhej të ishin marrë në konsideratë kara-
kteristikat e bregdetit të të dy vendeve dhe veçanërisht prania e ishujve apo 
masave shkëmbore në hapësirat ujore objekt delimitimi. Sipas marrëveshjes 
për ndarjen e Shelfit Kontinental ndërmjet Republikës Greke dhe Republikës 
Italiane dt.24.05.1977, ishujve Othonoi dhe Erikuza u është dhënë efekt i 
pjesshëm. Nga ana tjetër, problem tjetër shumë i rëndësishëm i marrëveshjes 
objekt shqyrtimi është trajtimi i masës shkëmbore apo cekinës Barketa, të cilit 
rezulton t’i jetë dhënë gjithashtu efekt i plotë, duke e barazuar me dheun kon-
tinental shqiptar, pavarësisht se kemi të bëjmë thjesht me një masë të vogël 
shkëmbore të pabanuar dhe pa jetë ekonomike. 

Koment

Ky është një nga vendimet më të veçanta të kësaj Gjykate për disa ar-
sye: së pari, Gjykata në këtë vendim për herë të parë legjitimoi një parti poli-
tike për të kërkuar një kontroll abstrakt të një akti normativ (konretisht të një 
marrëveshje ndërkombëtare). Më parë Gjykata e kishte lidhur legjitimimin e 
partive politike me interesin e tyre në çështje pra me cenimin e të drejtave që u 
takojnë atyre sipas Kushtetutës. Duke qenë se në atë periudhë Partia Sociali-
ste kishte bojkotuar Kuvendin, rruga e vetme përveç asaj të 1/5 të deputetëve, 
sipas nenit 134 të Kushtetutës, mbetej vënia në lëvizje e Gjykatës nga një parti 
politike. Arsyetimi i Gjykatës në këtë rast duket i sforcuar duke argumentuar 
se Partia Socialiste është partia më e madhe opozitare dhe si e tillë përfaqë-
son një pjesë të madhe të popullit në parlament dhe prandaj mund të kërkojë 
mbrojtjen e interesave kombëtarë edhe në rrugën e kontrollit paraprak të një 
marrëveshje ndërkombëtare.

Së dyti, për herë të parë Gjykata kontrollonte një marrëveshje 
ndërkombëtare që lidhej me përcaktimin e kufijve të Shqipërisë me një 
shtet fqinj. Më tej akoma, risia qendronte edhe tek fusha specifike e së dre-
jtës ndërkombëtare, pra tek e drejta e detit. Megjithë kompleksitetin dhe 
specifikën e çështjes, pa angazhuar as ekspertë të së drejtës së detit, Gjykata 
arriti mjaft mirë të elaboronte parimet themelore të zbatueshme për delimiti-
min e kufijve detare duke iu referuar praktikave më të mira dhe më të njohura 
botërore por edhe jurisprudencës së Gjykatës Ndërkombëtare për të Drejtën 
e Detit. Ky vendim merr rëndësi edhe sa i takon trajtimit të efekteve të mar-
rëveshjeve ndërkombëtare të lidhura por ende të paratifikuara nga parlamenti 
dhe rolit të kontrollit të Gjykatës Kushtetuese në këtë proces duke qenë se 
një nga pretendimet e subjektit të interesuar ishte edhe fakti se nuk mund të 

land – ishulli Hans), Francë- Spanjë (gjiri i Biskajës – ishujt e vegjël dhe hapësirat 
shkëmbore në të dy anët), etj. Ishujt Schilly përfituan gjysëm efekt sipas nenit 6 të 
58’, rasti i Rumanisë me Ukrainën, Dubai Sharah etj.
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shpallet antikushtetuese një marrëveshje e lidhur me vullnet të lire pasi bie 
ndesh me parimin e pacta sund servanta. Gjykata në këtë pikë vlerësoi se kon-
trolli paraprak është parashikuar pikërisht për të shmangur hyrjen në rendin 
e brendshëm juridik të një akti që mund të cenojë themelet kushtetuese të një 
shtetit palë në marrëveshje dhe nuk ka për qëllim të kundërshtojë normat dhe 
parimet ndërkombëtare.

Së treti, gjithashtu për herë të parë në këtë vendim, Gjykata ka traj-
tuar hollësisht rolin e Presidentit të Republikës në tërësi por sidomos në mar-
rëdhëniet me jashtë duke theksuar kompetencat e tij të veçanta në përçimin e 
politikës së jashtme të një shteti jashtë kufijve të tij. Gjykata duke i quajtur të 
papranueshëm argumentin se në përgjithësi delegacionet shqiptare në lidhjen 
e marrëveshjeve ndërkombëtare (me karakter politik) nuk pajiseshin me plot-
fuqi nga Presidenti por nga Këshilli i Ministrave, theksoi se praktika të tilla 
bien ndesh me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve duke vlerësuar 
se pajisja me plotfuqi nuk është thjesht një akt formal por edhe akt që shpreh 
vullnetin e kreut të shtetit për të hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera, gjë që 
nuk mund të pengohet të ushtrohet për asnjë arsye nga asnjë organ. 

Vlen të theksohet se Gjykata në këtë vendim ka konstatuar se nisur 
edhe nga titulli i marrëveshjes, objekt i saj nuk ka qenë ndarja e shelfit konti-
nental mes dy vendeve por kryesisht ndarja e ujrave të brendshme dhe e detit 
territorial. Pra, marrëveshja nuk ndan thjesht ujrat detarë por në fakt kufijtë 
detarë midis dy vendeve. Për këtë arsye, marrëveshja merr një rëndësi mjaft të 
madhe lidhur me tërësinë territoriale të shteteve palë.
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Vendimi nr. 20, datë 01.06.2011 (V–20/2011 – Rihapja e proceseve gjyqë-
sore si pasojë e vendimit të GJEDNJ)
 

Fjalë kyçe: efektet e vendimeve të GJEDNJ në rendin e brendshëm juridik; 
hierarkia e akteve normative; rihapja e procesve gjyqësore; pavlefshmëria e proceseve 
gjyqësore; të drejtat dhe liritë themelore.

  “Gjykata Kushtetuese çmon se respektimi i KEDNJ-së dhe standardeve 
kushtetuese është detyrim jo vetëm i saj, por edhe i gjykatave të juridiksionit të 
zakonshëm, në mënyrë të veçantë Gjykatës së Lartë për shkak të kompetencave të 
veçanta të saj të natyrës rishikuese, por edhe në drejtim të unifikimit të praktikës 
gjyqësore. Siç është shprehur edhe GJEDNJ-ja: “Roli i një gjykate të lartë në një 
palë kontraktuese është pikërisht zgjidhja e konflikteve, shmangia e divergjencave 
dhe qëndrueshmëria. Në fakt në çështjen në shqyrtim vetë Gjykata e Lartë u bë 
burimi i pasigurisë duke minuar besimin publik te sistemi ligjor dhe shteti i së 
drejtës.

Gjykata vëren se qëllimi i gjykimit kushtetues në lidhje me të drejtën 
për një proces të rregullt ligjor është të evidentojë shkelje të mundshme të kësaj 
të drejte. Në kushtet kur nga GJEDNJ-ja janë konstatuar shkelje të së drejtës për 
një proces të rregullt ligjor ndaj kërkuesit, për shkak të kompetencës ekskluzive 
të GJEDNJ-së në këtë drejtim, ky fakt nuk mund të vihet në diskutim. Qëllimi i 
procesit kushtetues në këtë rast është që të shfuqizojë ato vendime gjyqësore që kanë 
sjellë cenim të kësaj të drejte dhe t’i japë mundësi organeve gjyqësore, të veprojnë 
në përputhje me vendimet e GJEDNJ-së, me qëllim që të arrihet mbrojtja efektive e 
të drejtave të individit, në rastin konkret siguria dhe liria e tij vetjake. Interpretimi 
i Gjykatës së Lartë se vendimet e GJEDNJ-së nuk janë të barasvlershme me vendi-
met e gjykatave shqiptare bie në kundërshtim edhe me nenin 10 të Kodit të Proce-
durës Penale, i cili parashikon se marrëdhëniet me autoritetet e huaja në fushën pe-
nale rregullohen nga marrëveshjet ndërkombëtare të pranuara nga shteti shqiptar, 
nga parimet dhe normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare, si 
edhe dispozitat e këtij Kodi. Gjykata çmon se për sa i përket institutit të rishikimit 
nuk mund të pretendohet se vendimet, të cilave u referohet neni 450/1/a, janë 
vetëm ato të dhëna nga gjykatat e Republikës së Shqipërisë, pasi neni 10 i Kodit të 
Procedurës Penale në mënyrë eksplicite detyron gjykatat që të zbatojnë dispozitat e 
marrëveshjeve ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.”

Rrethanat e çështjes

Kërkuesi A.Xh. i është nënshtruar një sërë procesesh gjyqësore për 
vepra të rënda penale për të cilat akuzohej. Pas ezaurimit të tri shkallëve të 
gjyqësorit, kërkuesi i drejtohet Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e ven-
dimeve të tyre, por Kolegji i Gjykatës Kushtetuese vendosi moskalimin e 
çështjes në seancë plenare. Më pas, kërkuesi i është drejtuar Gjykatës Eu-
ropiane për të Drejtat e Njeriut  (GJEDNJ), e cila ka vërejtur se vendimi i 
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pafajësisë, dhënë me vendimin e datës 14.12.1998 ndaj aplikantit ka marrë 
formë të prerë më 24.12.1998. Sipas saj, kërkesa e prokurorit për të apeluar 
jashtë afatit ligjor vendimin e pafajësisë dhe pranimi i kësaj kërkese, duke i 
dhënë të drejtë prokurorit për rivendosje në afat të ankimit, ka sjellë shkeljen 
nga Gjykata e Lartë të parimit të sigurisë juridike, garantuar nga neni 6/1 të 
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ). 

Në vendimin e saj, GJEDNJ-ja ka vlerësuar se argumentet e përdoru-
ra nga prokurori, për të justifikuar kërkesën për apelim jashtë afatit ligjor 10 
ditor, kanë qenë të pamjaftueshme për të ligjëruar kundërshtimin e vendimit 
të formës së prerë dhe përdorimin e këtij mjeti të jashtëzakonshëm. Rreziku i 
ndonjë gabimi të bërë nga autoritetet proceduese ose nga një gjykatë duhet të 
mbahet nga shteti dhe gabimet nuk duhet të kompensohen në dëm të individit 
në fjalë. Si përfundim, sipas GjEDNj mënyra e duhur për rivënien në vend 
të të drejtës së shkelur të aplikantit do të ishte rikonfirmimi nga autoritetet 
përkatëse i vendimit ku është vendosur pranimi i kërkesës së kërkuesit dhe 
pushimi i çështjes. Pas dhënies së vendimit nga GJEDNJ-ja, kërkuesi i është 
drejtuar Gjykatës Kushtetuese, duke pretenduar njohjen e pafajësisë dhe ekze-
kutim të vendimit të Gjykatës Europiane. Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës 
Kushtetuese vendosi mospranimin e kërkesës, duke përcaktuar se organi 
shtetëror kompetent për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga vendimi i 
sipërpërmendur i GJEDNJ-së është Gjykata e Lartë. Kolegji Penal i Gjykatës 
së Lartë, pasi mori në shqyrtim çështjen, vendosi mospranimin e kërkesës për 
rishikimin e vendimit të mëparshëm të Gjykatës së Lartë. Kërkuesi ju drejtua 
serish Gjykatës Kushtetuese se, duke pretendu-ar se në përputhje me nenin 46 
të KEDNJ-së, shtetet palë janë të detyruara të zbatojnë vendimet e GJEDNJ-
së, si pjesë e sistemit të brendshëm juridik të Republikës së Shqipërisë.

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata, në vijim të argumenteve të saj, e sheh me vend të theksoje 
se, për trajtimin e të drejtave themelore të njeriut, GJEDNJ-ja ka në sistemin 
tonë juridik një kompetencë ekskluzive. Kjo kompetencë është e pranuar nga 
sistemi ynë i brendshëm juridik, për efekt të zbatimit te nenit 122 të Kush-
tetutës, po edhe të nenit 17/2 të saj, të cilët sjellin si detyrim që vendimet e 
GJEDNJ-së të zbatohen drejtpërsëdrejti. Me rastin e ratifikimit të KEDNJ-
së Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, si përfaqësues i sovranitetit popullor, 
ka marrë përsipër detyrime të cilat janë të zbatueshme nga të gjitha organet 
shtetërore të Republikës së Shqipërisë, përfshirë gjykatat e të gjitha niveleve, 
pavarësisht llojit të tyre. Për sa më sipër, detyrimet që mbartin secili nga push-
tetet për zbatimin e vendimeve përfundimtare të GJEDNJ-së janë të ndry-
shme. Nëse për ekzekutivin janë menjëherë të ravijëzueshme këto  detyrime, 
si p.sh. në rastin e pagimit të dëmshpërblimeve të imponuara nga GJEDNJ-
ja,  për sa i përket dy pushteteve të tjera ka vend për interpretim. 

Posaçërisht për sa i përket vendimeve të GJEDNJ-së për procedime 
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penale, për legjislativin lind nevoja që të marrë masa për të harmonizuar 
legjislacionin e brendshëm me dispozitat e KEDNJ-së. Nëse nuk ka har-
monizim pra, nëse jemi në rastet e vakumit legjislativ ose kur parashikimet 
ligjore bien në kundërshtim me dispozitat e Konventës, atëherë gjyqtarët e 
çdo niveli zbatojnë drejtpërsëdrejti vendimet e GJEDNJ-së në përputhje me 
nenin 122 të Kushtetutës dhe nenet 19 dhe 46 të KEDNJ-së. Neni 122 i Kush-
tetutës përcakton shprehimisht se dispozitat e marrëveshjeve ndërkombëtare 
kane epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të. Në rastin në shqyrtim, 
GJEDNJ-ja ka konstatuar se rivendosja në afat e prokurorit për të bërë ankim 
ndaj vendimit nr.244, datë 15.12.1999 të Gjykatës së Apelit të Durrësit, që 
shpallte të pafajshëm kërkuesin, ka cenuar parimin e sigurisë juridike, duke 
i mohuar atij pritshmërinë e ligjshme se vendimi nr. 4/60 datë 14.12.1998 i 
Gjykatës së Apelit të Durrësit nuk mund të ndryshohej nëpërmjet ankimit në 
një gjykatë më të lartë, pasi kishin kaluar afatet e ankimit. Për pasojë, ven-
dimi nr. 417, datë 20.06.2001 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, që shfuqi-
zon vendimin e Gjykatës së Apelit të Durrësit, i cili deklaronte të pafajshëm 
kërkuesin, është marrë në kushtet e cenimit të parimit të sigurisë juridike. Në 
këto rrethana lind detyrimi për organet shtetërore të Republikës së Shqipërisë, 
në rastin konkret të Gjykatës së Lartë, që të shmangin pasojat e paligjshme që 
kanë ardhur nga prishja e vendimit të sipërpërmendur të Gjykatës së Apelit të 
Durrësit. Zbatimi i vendimit të GJEDNJ-së duhet të kryhet në mënyrën më 
efikase të mundshme dhe duke mos cenuar një element të rëndësishëm të të 
drejtës për një proces të rregullt ligjor, pikërisht kohëzgjatjen e paarsyeshme 
të procesit.

Gjykata Kushtetuese çmon se respektimi i KEDNJ-së dhe stan-
dardeve kushtetuese është detyrim jo vetëm i saj, por edhe i gjykatave të juri-
diksionit të zakonshëm, në mënyrë të veçantë Gjykatës së Lartë për shkak të 
kompetencave të veçanta të saj të natyrës rishikuese, por edhe në drejtim të 
unifikimit të praktikës gjyqësore. Siç është shprehur edhe GJEDNJ-ja: “Roli 
i një gjykate të lartë në një palë kontraktuese është pikërisht zgjidhja e konflikteve, 
shmangia e divergjencave dhe qëndrueshmëria. Në fakt në çështjen në shqyrtim vetë 
Gjykata e Lartë u bë burimi i pasigurisë duke minuar besimin publik te sistemi ligjor 
dhe shteti i së drejtës” (Shih Çështja Mullai dhe të tjerët kundër Shqipërisë,  paragrafi 
83).

Gjykata çmon se duke pasur parasysh edhe rolin qendror të Gjykatës 
së Lartë në sistemin tonë gjyqësor, lipset që kjo gjykatë, në përputhje edhe me 
nenin 1 të Kodit të Procedurës Penale, të mos kufizohet vetëm në dispozitat e 
këtij Kodi, por të zbatojë drejtpërsëdrejti Kushtetutën dhe KEDNJ-në. Gjyka-
ta vëren se qëllimi i gjykimit kushtetues në lidhje me të drejtën për një proces 
të rregullt ligjor është të evidentojë shkelje të mundshme të kësaj të drejte. 
Në kushtet kur nga GJEDNJ-ja janë konstatuar shkelje të së drejtës për një 
proces të rregullt ligjor ndaj kërkuesit, për shkak të kompetencës ekskluzive të 
GJEDNJ-së në këtë drejtim, ky fakt nuk mund të vihet në diskutim. Qëllimi i 
procesit kushtetues në këtë rast është që të shfuqi-zojë ato vendime gjyqësore 
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që kanë sjellë cenim të kësaj të drejte dhe t’i japë mundësi organeve gjyqësore, 
të veprojnë në përputhje me vendimet e GJEDNJ-së, me qëllim që të arrihet 
mbrojtja efektive e të drejtave të individit, në rastin konkret siguria dhe liria 
e tij vetjake. Interpretimi i Gjykatës së Lartë se vendimet e GJEDNJ-së nuk 
janë të barasvlershme me vendimet e gjykatave shqiptare bie në kundërshtim 
edhe me nenin 10 të Kodit të Procedurës Penale, i cili parashikon se marrëd-
hëniet me autoritetet e huaja në fushën penale rregullohen nga marrëvesh-
jet ndërkombëtare të pranuara nga shteti shqiptar, nga parimet dhe normat 
përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare, si edhe dispozitat e 
këtij Kodi. Duke pasur parasysh, veç të tjerave, edhe dispozitën e sipërpër-
mendur, Gjykata çmon se për sa i përket institutit të rishikimit nuk mund të 
pretendohet se vendimet, të cilave u referohet neni 450/1/a, janë vetëm ato të 
dhëna nga gjykatat e Republikës së Shqipërisë, pasi neni 10 i Kodit të Proce-
durës Penale në mënyrë eksplicite detyron gjykatat që të zbatojnë dispozitat 
e marrëveshjeve ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.

Mospranimi i kërkesës për rishikim të vendimeve nga ana e Ko-
legjit Penal, në kushtet kur një vendim i Gjykatës Kushtetuese ka përcaktuar 
Gjykatën e Lartë si organin e përshtatshëm për korrigjimin e pasojave që kanë 
ardhur nga shfuqizimi i vendimit nr. 4/60, datë 14.12.1998 të Gjykatës së 
Apelit të Durrësit, ngre, gjithashtu, probleme në lidhje me cenimin e fuqisë 
detyruese që kanë vendimet e Gjykatës. Në jurisprudencën e saj kjo Gjykate 
ka vlerësuar se zbatimi i detyrueshëm i vendimeve të saj është i garantuar 
nga Kushtetuta, e cila në nenin 132 dhe 145 të saj sanksionon shprehimisht 
këtë koncept kushtetues. Vendimet e Gjykatës kanë fuqi detyruese të përgji-
thshme dhe janë përfundimtare. Ato përbëjnë jurisprudencë kushtetuese dhe, 
për rrjedhojë, kanë efektet e forcës së ligjit. Ndikimi i padiskutueshëm i vendi-
meve të Gjykatës Kushtetuese është i tillë që iu imponon të gjithë organeve 
shtetërore, duke mos përjashtuar as gjykatat, fuqinë detyruese të arsyetimit 
të vendimit të saj. Arsyetimi që përdor Gjykata Kushtetuese në vendimet e 
saj ka forcën e ligjit, çka buron nga autoriteti i këtij organi për të thënë fjalën 
e fundit në çështjet për të cilat të tjerët tashmë janë shprehur. Çdo qëndrim 
i kundërt krijon një precedent të rrezikshëm në marrëdhëniet institucionale 
(Shih vendimin nr. 5 datë 07.02.2001 të Gjykatës Kushtetuese).

Nisur nga tagrat që i jep neni 124 i Kushtetutës, roli dhe funksioni i 
Gjykatës Kushtetuese është që nëpërmjet vendimeve të transformojë dispozi-
tat kushtetuese nga abstrakte-metafizike, në substanciale dhe konkrete, duke i 
garantuar mbrojtje kushtetuese situatave juridike në të cilat ndodhen individët. 
Për shkak te vetë formës ekstremisht konçize që kanë dispozitat kushtetuese, 
nëpërmjet vendimeve, pra interpretimit që bën Gjykata, bëhet e mundur që 
Kushtetuta të jetë “e gjallë”, që do të thotë se Gjykata i përshtatet evolucionit 
që bëjnë vlerat në vendin tonë, duke garantuar që vlera të reja, të cilat ndoshta 
nuk ishin në vëmendje të hartuesve të Kushtetutës, të marrin dinjitet, njohje 
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dhe, mbi të gjitha, mbrojtje kushtetuese. Për vetë faktin se norma kushtetuese 
bëhet realitet gjatë interpretimit, pra gjatë procesit vendimmarrës të Gjykatës, 
e bën këtë të fundit pa diskutim burim të së drejtës, për më tepër e bën atë një 
burim parësor të saj, duke pasur parasysh se neni 4 i Kushtetutës parashikon 
se Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Në këtë kup-
tim mund të themi se Gjykata ka dy funksione themeltare: atë shtytës-evolutiv 
të përshkruar më sipër, i cili shpesh është rrjedhojë e vlerës që kanë vendimet 
e GJEDNJ-së, dhe faktit se Gjykata mund të përdorë në mbështetje të arsy-
etimeve të veta qëndrimet që kanë mbajtur Gjykatat homologe europiane dhe 
më gjerë dhe, nga ana tjetër, funksionin mbrojtës-konservativ, duke garantuar 
pandryshueshmërinë e mbrojtjes kushtetuese për ato vlera që konsiderohen si 
kryesore nga populli i Republikës së Shqipërisë, vullnetin e të cilit interpreton 
Gjykata Kushtetuese. Të dyja këto funksione janë njëherazi të rëndësishme 
dhe të barasvlefshme.

Nëse Gjykata ka çmuar se një shtetasi të caktuar i janë cenuar të dre-
jtat e veta kushtetuese, siç ka bërë në vendimin e saj nr. 22, datë 09.03.2010, 
ky fakt nuk mund t`i nënshtrohet një procesi vlerësimi nga askush, aq më pak 
nga Gjykata e Lartë, e cila ka për detyrë të garantojë zbatimin korrekt të ligjit 
penal, procedural dhe material nga të gjitha gjykatat, në përputhje me Kush-
tetutën dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Për sa më sipër, zgjidhja e një 
konflikti ndërmjet dy vendimmarrjeve të ndryshme të Gjykatës së Lartë dhe 
Gjykatës Kushtetuese ka vetëm një rrugë, e cila është shfuqizimi i vendimit 
të Gjykatës së Lartë nga Gjykata Kushtetuese. Një zgjidhje e ndryshme jo 
vetëm do të ishte antikushtetuese, pasi nuk do te respektohej një akt parësor, 
i nxjerrë pikërisht nga një burim parësor siç është Gjykata Kushtetuese, nga 
një organ i cili jo vetëm interpreton akte hierarkisht më të ulët se Kushtetuta, 
por nuk ka tagër të bëjë interpretimin përfundimtar të tyre në këndvështrimin 
kushtetues. Gjykata rithekson se rreziku i një situate të tillë qëndron jo vetëm 
në faktin se një individi të caktuar i cenohet e drejta kushtetuese për një pro-
ces të rregullt ligjor,  por edhe për faktin se preket vetë thelbi i funksionimit 
të shtetit të së drejtës, duke qenë se njëri prej pushteteve tejkalon pikërisht ato 
caqe që kushtetutbërësi i konsideron si të padhunueshme dhe në mbrojtje të 
të cilave ka parashikuar një organ të posaçëm siç është Gjykata Kushtetuese.
             

Mendim pakice

Anëtarët: S. Sadushi, S. Berberi dhe A. Thanza kanë qenë kundër 
shumicës për një pikë të vendimit, konkretisht të shfuqizimit të vendimit 
të pushimit të Gjykatës së Lartë.  Sipas tyre: Pavarësisht nga formulimi i 
kërkesës për pushimin e vendimit të sipërpërmendur, thelbi i saj nuk lidhet me 
marrjen përsipër nga Gjykata Kushtetuese të atributeve të gjykatave të zakon-
shme për shpalljen e pafajësisë, por me detyrimin e saj për t’i dhënë përgjigje 
pretendimit kryesor të kërkuesit për cenimin që i ka bërë ky vendim i Kolegjit 
Penal të Gjykatës së Lartë parimit të sigurisë juridike. Pakica vlerëson se Ven-
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dimi Xheraj kundër Shqipërisë i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut 
(GJEDNJ) përbën një shkak të ri për këtë gjykim kushtetues. Kujtojmë se në 
këtë çështje GJEDNJ-ja, për cenimin e nenit 6 të Konventës Europiane për të 
Drejtat e Njeriut (KEDNJ), ndër të tjera shprehet se rrethana të posaçme të 
çështjes mund të dëshmojnë se mënyra aktuale, në të cilën përdoret një rishi-
kim, dëmton thelbin e një procesi të drejtë gjyqësor [para. 53]. Megjithatë, më 
tej GJEDNJ-ja vlerëson se çështja që ngrihet është nëse, mbi bazën e fakteve 
të çështjes dhe shqyrtimit të proceseve të rishikimit të vendimit, autoritetet 
realizojnë në nivelin më maksimal të mundshëm një baraspeshë ndërmjet in-
teresave të ankuesit dhe nevojës për të siguruar efektivitetin e sistemit të dre-
jtësisë penale, duke respektuar në këtë mënyrë nenin 6 [para.55]; se gabimet 
e autoriteteve shtetërore duhet t’i shërbejnë të pandehurit [para.58]; dhe se 
lejimi i kërkesës së prokurorit nuk vendos një baraspeshë ndërmjet interesit të 
ankuesit dhe nevojës për të siguruar efektivitetin e sistemit të drejtësisë penale 
[para.59].

Vendimi Xheraj kundër Shqipërisë i GJEDNJ-së vlerësohet si shkak i ri 
kushtetues në dritën që Kushtetuta i jep të drejtës ndërkombëtare në përgjithë-
si si dhe KEDNJ-së e vendimeve të GJEDNJ-së,  në veçanti. Në bazë të nenit 
32 të KEDNJ-së, GJEDNJ-ja ka juridiksion të shqyrtojë të gjitha çështjet 
për interpretimin dhe zbatimin e KEDNJ-së. Ky nen i lexuar bashkërisht me 
nenin 46 të KEDNJ-së, parashikon detyrimin e shteteve palë në KEDNJ për 
të zbatuar të gjitha vendimet detyruese të GJEDNJ-së.

Pakica vlerëson se në rastin e paraqitur nga kërkuesi Xheraj para 
Gjykatës Kushtetuese, pretendimi bazë ka të bëjë me cenimin e të drejtës për 
një proces të rregullt ligjor (neni 6/1 i KEDNJ është drejtpërdrejtë i zbat-
ueshëm), cenim i cili vjen si pasojë e moszbatimit të vendimit të GJEDNJ-së 
në favor të kërkuesit. Çështja e kërkuesit duhet të vlerësohet në zbatim të dety-
rimeve që rrjedhin nga Kushtetuta në bazë të neneve 5, 17/2, 122 dhe qën-
drimit që ka mbajtur Gjykata se një mungesë ligjore nuk e shlyen shtetin nga 
detyrimi ndërkombëtar për të zbatuar një vendim gjyqësor. Në përputhje me 
këtë interpretim të përgjegjësisë ndërkombëtare të shtetit, të parimit pacta sund 
servanda, epërsisë së normës ndërkombëtare ndaj legjislacionit të brendshëm 
dhe efektit të drejtpërdrejtë të KEDNJ-së, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë 
nuk mund të citojë një normë të Kodit të Procedurës Penale (mungesën e 
shkaqeve sipas nenit 450), si arsye për të moszbatuar vendimin e GJEDNJ-së, 
i cili është i detyrueshëm për zbatim për Shqipërinë. Pra, dispozitat e së dre-
jtës së brendshme nuk mund të përdoren si justifikim për të mos përmbushur 
një detyrim ndërkombëtar që, në rastin konkret, lidhet me detyrimin e shtetit 
shqiptar për të mbrojtur të drejtën kushtetuese të kërkuesit, për një proces të 
rregullt ligjor për shkak të shkeljes së parimit të sigurisë juridike. Ky detyrim 
i shprehur në vendimin e GJEDNJ-së ka epërsi ndaj vendimit të Gjykatës së 
Lartë, i cili është në kundërshtim me të. 

Pakica është e mendimit se rigjykimi, sipas dispozitave të Kodit të 
Procedurës Penale, nuk është një mjet i efektshëm, për të garantuar ashtu siç 



103

Zbatimi i të drejtës ndërkombëtare

kërkon GJEDNJ-ja, resitutio in integrum për kërkuesin, për aq kohë sa vetë 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në bazë të rregullave procedurale, e kthen 
çështjen për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Çështja objekt shqyrtimi 
ka veçoritë e veta. GJEDNJ-ja ka gjetur që vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës 
së Lartë nr. 417, datë 20.6.2001 ka cenuar parimin e sigurisë juridike, duke 
pranuar kërkesën e prokurorit për rivendosje në afat. Pra, është e qartë se ky 
proces penal ndaj kërkuesit nuk mund të konsiderohet se është në përputhje 
me KEDNJ-në. Pakica vlerëson se pasojat e këtij procesi të parregullt do të 
ndreqeshin duke realizuar restitutio in integrum (përfshi dëmshpërblimit) vetëm 
pas shfuqizimit të vendimit nr. 417, datë 20.6.2001 të Kolegjit Penal të Gjykatës 
së Lartë dhe shfuqizimit të vendimit të po kësaj Gjykate të vitit 2010. 

Në bazë të nenit 132 të Kushtetutës, Gjykata ka të drejtën e shfuqizimit 
të akteve që shqyrton, ndërsa ligji nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, në nenin 77 të tij parashikon që 
Gjykata shfuqizon aktet dhe ia dërgon për shqyrtim gjykatës përkatëse. Për ras-
tin në shqyrtim, në interpretim të Kushtetutës, të KEDNJ-së, të jurisprudencës 
së GJEDNJ-së dhe në zbatim të parimit të zbatimit të efektshëm të vendimeve 
të GJEDNJ-së, në respektim të restitutio in integrum, Gjykata duhet të pranonte 
në tërësi kërkesën e paraqitur nga Xheraj dhe të shfuqizonte të dy vendimet e 
Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Ko-
legjin Penal të Gjykatës së Lartë, për të vlerësuar pranimin ose jo të kërkesës për 
rishikim, jo vetëm që zvarrit një proces të evidentuar tashmë nga GJEDNJ-ja 
si një proces i parregullt ligjor, por nga ana tjetër nuk e identifikon Gjykatën 
Kushtetuese si një mjet efektiv për individin.  

Koment

Siç shihet edhe nga arsyetimi i shumicës dhe ai i pakicës në këtë 
vendim janë pasqyruar disa probleme: Së pari, zbatueshmëria e vendimeve 
të GJEDNJ në mënyrë të drejtpërdrejt dhe sidomos kur ato bien ndesh me 
normat e brendshme procedurale të shtetit. Refuzimi i Gjykatë së Lartë për 
të rihapur procesin gjyqësor kur GJEDNJ kishte konstatuar shkelje të rënda 
dhe kishte vlerësuar se e vetmja rrugë për rivendosjen në vend të së drejtës së 
shkelur ishte rihapja e procesit në Gjykatë të Lartë, u vlerësua si e papran-
ueshme për Gjykatën Kushtetuese, pasi bie ndesh me Kushtetutën dhe të dre-
jtën ndërkombëtare të detyrueshme për shtetin shqiptar. 

Së dyti, shumica nuk ka pranuar kërkimin për të shfuqizuar vendimin 
e pushimit dhe për t’i shfuqizuar vendimet e Gjykatës së Lartë të konsideru-
ara të paligjshme nga GJEDNJ me arsyetimin se kjo është tagër e gjykatave të 
zakonshme. I kundërt ka qenë mendimi i pakicës, ku arsyetohet se një veprim 
i tillë i Gjykatës zgjat më tepër procesin dhe se një riparim i shkeljes sipas 
praktikës së GJEDNJ do të ishte më i mirë nëse bëhej në rrugë më të shkurtër. 

Së treti, është përsëritur në këtë vendim edhe një herë fuqia detyruese 
e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, të cilat janë përfundimtare dhe të 
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detyrueshme për zbatim nga të gjitha organet e brendshme. Kjo nevojë erdhi 
si pasojë e moszbatimit të vendimit të mëparshëm të kësaj Gjykate për këtë 
çështje nga Gjykata e Lartë, e cila përdorte si bazë ligjore normat e KPP.

Në fakt, pavarësisht vendimeve të gjykatave të brendshme nevojitet 
edhe ndryshimi përkatës në ligjin procedural penal, ashtu siç është bërë tash-
më në KPC (neni 494), ku të parashikohet se një nga shkaqet e rihapjes së 
proceseve penale pasi ato kanë marrë formë të prerë mund të jetë edhe një 
vendim i GJEDNJ që e detyron një gjë të tillë. 



iii .Parimi i demokracisë
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Vendimi nr.40, datë 17.5.2001 (V-40/2001 – Ndarja e zonave zgjedhore)

Fjalë kyçe: parti politike, zona zgjedhore, sistem zgjedhjesh, numër zgjedhë-
sish.

“Koncepti “numër i përafërt zgjedhësish” është një kriter kushtetues që 
duhet ta kenë parasysh organet përkatëse kur propozojnë apo miratojnë ndarjen e 
zonave zgjedhore. Megjithatë, në aspektin e interpretimit gjuhësor, ky term përm-
ban në vetvete edhe përjashtimin. Përderisa vetë Kushtetuta njeh ndarjen e zonave 
me numër të përafërt zgjedhësish, ajo nënkupton se barazitizmi ndërmjet tyre bëhet 
objektivisht i pamundur, si dhe diferencimi në numër të pranueshëm zgjedhësish 
që mund të krijohet ndërmjet zonave në raport me numurin mesatar të zgjedhësve, 
është i lejueshëm dhe nuk mund të përbëjë shkak për antikushtetutshmëri. Kjo 
përafërsi në numër, sigurisht që duhet të përmbushet nga organi përkatës, por nëse 
nuk ka mundësi realizimi në praktikë, atëhere detyrimisht janë kriteret e tjera, të 
cilat jo vetëm që nuk duhet të cënohen, por duhet të ndërthuren njëkohësisht me 
njëri-tjetrin për aq sa është e mundur për të patur një ndarje të drejtë të zonave 
zgjedhore. ...Të kuptuarit e këtij koncepti kushtetues vetëm si kriter aritmetik si 
dhe zbatimi i tij në mënyrën strikte numerike në ndarjen e zonave zgjedhore, sig-
urisht që mund të sjell edhe cënimin e parimeve apo vlerave të tjera kushtetuese. 
Pikërisht koncepti numër i përafërt zgjedhësish e merr kuptimin e drejtë vetëm pasi 
vlerësohet në kompleks me të gjitha parimet dhe kriteret e tjera kushtetuese.”  

Rrethanat e çështjes

Partia Republikane e Shqipërisë ka kërkuar shfuqizimin e dispozitës 
së nenit 71, pika 5 e Kodit Zgjedhor, e cila parashikon se Komisioni i Kufijve 
të Zonave Zgjedhore “rishikon kufijtë e të gjitha zonave në mënyrë që dife-
renca mes numrit të zgjedhësve në çdo zonë dhe numrit mesatar të jetë, për 
aq sa është e mundur, brenda intervalit plus ose minus 5 përqind të numrit 
mesatar”. Sipas saj, kjo nuk respekton kriteret ligjore të vendosura për ndar-
jen e zonave zgjedhore. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese çmon se ky pretendim i kërkuesit për shpal-
ljen në tërësi të ligjit si antikushtetues nuk qëndron. Mosrespektimi i kriterit 
ligjor në kufijtë plus ose minus 5 përqind që duhet të ruhet ndërmjet num-
rit të zgjedhësve në çdo zonë dhe numërit mesatar, i parashikuar nga Kodi 
Zgjedhor, nuk është argument për të vërtetuar shkeljen apo moszbatimin e 
koncepteve dhe parimeve kushtetuese në ligjin “Për përcaktimin e zonave 
zgjedhore”. Nëse midis ligjeve të ndryshme ka mospërputhje në tërësi apo në 
dispozita të veçanta, shqyrtimi i këtyre çështjeve nuk përfshihet në juridiksio-
nin e Gjykatës Kushtetuese, pasi sipas nenit 131, shkronja “a” të Kushtetutës, 
ajo ka të drejtë të vendos për pajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutën ose me 
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marrëveshjet ndërkombëtare. 
...Gjykata Kushtetuese çmon se paraqitet e nevojshme t’i jepet një 

zgjidhje e plotë të gjitha pretendimeve të tij, duke e analizuar dhe interpretuar 
në aspektin kushtetues konceptin “numër të përafërt zgjedhësish”, të parashikuar 
në nenin 64, pika 1 të Kushtetutës. Nga një interpretim literal i kësaj shprehje-
je të krijohet përshtypja se Kushtetuta nuk ka vendosur korniza, apo kritere 
strikte, por ka lejuar hapësirë për përcaktimin e zonave zgjedhore, pasi edhe 
sipas nenit 68 pika 2 të saj, rregullat e hollësishme për organizimin dhe zhvil-
limin e zgjedhjeve si dhe për ndarjen e zonave zgjedhore rregullohen me ligjin 
për zgjedhjet. Mbi këtë bazë është Kodi Zgjedhor, që rregullon në mënyrë të 
veçantë të gjitha problemet që lidhen me zgjedhjet. Koncepti kushtetues numër 
i përafërt zgjedhësish, nuk është i njëllojtë dhe as nuk mund të konfondohet me 
numrin e barabartë të zgjedhësve, siç pretendon kërkuesi. Një koncept i tillë 
do të ishte i pakuptimtë për t’u përdorur në ndarjen e zonave zgjedhore, por 
edhe i pamundur njëkohësisht. Koncepti numër i përafërt zgjedhësish, sigurisht 
që e përmban në vetvete kriterin numerik, por nuk mund të konkludohet se ai 
është i vetmi kriter që shërben për përcaktimin e zonave zgjedhore. Në Kush-
tetutë janë sanksionuar disa parime, kritere, apo vlera të tjera kushtetuese, si 
tradita historike, nevojat e interesat e përbashkëta ekonomike, bashkëjetesa 
fetare, respektimi i pakicave kombëtare etj, të cilat krahas shumë parimeve 
të tjera duhet të respektohen dhe të mbrohen nga shteti. Gjithashtu janë të 
pranueshme dhe të nevojshme për t’u vlerësuar në këtë drejtim edhe kritere 
të tjera si kompaktësia, kufijtë dhe barrierat natyrore, linjat e transportit dhe 
të komunikimit etj.

Koncepti “numër i përafërt zgjedhësish” është një kriter kushtetues 
që duhet ta kenë parasysh organet përkatëse kur propozojnë apo miratojnë 
ndarjen e zonave zgjedhore. Megjithatë, në aspektin e interpretimit gjuhë-
sor, ky term përmban në vetvete edhe përjashtimin. Përderisa vetë Kushtetuta 
njeh ndarjen e zonave me numër të përafërt zgjedhësish, ajo nënkupton se 
barazitizmi ndërmjet tyre bëhet objektivisht i pamundur, si dhe diferencimi 
në numër të pranueshëm zgjedhësish që mund të krijohet ndërmjet zonave në 
raport me numurin mesatar të zgjedhësve, është i lejueshëm dhe nuk mund 
të përbëjë shkak për antikushtetutshmëri. Kjo përafërsi në numër, sigurisht që 
duhet të përmbushet nga organi përkatës, por nëse nuk ka mundësi realizimi 
në praktikë, atëhere detyrimisht janë kriteret e tjera, të cilat jo vetëm që nuk 
duhet të cënohen, por duhet të ndërthuren njëkohësisht me njëri-tjetrin për 
aq sa është e mundur për të patur një ndarje të drejtë të zonave zgjedhore. Ky 
koncept kushtetues që duhet respektuar nga ligjvënësi në ndarjen e zonave 
zgjedhore, i analizuar nga ky këndvështrim, merr një kuptim edhe më të gjerë. 
Të kuptuarit e këtij koncepti kushtetues vetëm si kriter aritmetik si dhe zbati-
mi i tij në mënyrën strikte numerike në ndarjen e zonave zgjedhore, sigurisht 
që mund të sjell edhe cënimin e parimeve apo vlerave të tjera kushtetuese. 
Pikërisht koncepti numër i përafërt zgjedhësish e merr kuptimin e drejtë vetëm 
pasi vlerësohet në kompleks me të gjitha parimet dhe kriteret e tjera kush-
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tetuese. Prandaj, marrja në konsideratë dhe vlerësimi në tërësinë e tyre për 
aq sa është e mundur, nga ana e Komisionit të Kufijve të Zonave Zgjedhore 
dhe të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë e këtyre kritereve kushtetuese 
dhe ligjore, të cilat janë zbërthyer më tej në nenin 71 të Kodit Zgjedhor, nuk 
përbëjnë shkelje të nenit 64, pika 1 të Kushtetutës dhe as devijim nga parimet 
dhe fryma që ajo përcjell për ndarjen e zonave zgjedhore. 

Koment

Siç shihet edhe nga arsyetimi i Gjykatës, ajo që paraqet rëndësi për 
çështjen është zbatimi sa më korrekt i parimit të demokracisë parlamentare. 
Këtij i shërben edhe interpretimi i shprehjes “numër i përafërt zgjedhësish”, 
i cili nënkupton që çdo deputet duhet të ketë afërsisht të njëjtat mundësi dhe 
t’i nënshtrohet të njëjtave detyrime për mbledhjen e votave për të siguruar një 
vend në parlamentin e ardhshëm. Megjithatë Gjykata nuk e ka konsideruar si 
parim absolut ndarjen e zonave me numër të përafërt zgjedhësish. Në ndarjen 
e zonave sipas saj duhet të merren parasysh edhe faktorë të tjerë, të cilët janë 
po aq të rëndësishëm në ndikimin e rezultatit sa dhe numri aritmetik i zgjed-
hësve. Parimi i ndarjes së zonave zgjedhore në numër të përafërt zgjedhësish 
gjen shpehje edhe në Kodin Zgjedhor aktual.
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Vendimi nr.49, datë 2.6.2001 (V-49/2001 – Shpërndarjave e mandateve 
parlamentare)

Fjalë kyçe: sistem zgjedhor, përllogaritja dhe shpërndarja e mandateve par-
lamentare.

“Gjykata Kushtetuese, duke qenë “ligjvënës negativ” vlerëson dhe shfuqi-
zon ligjin ose pjesë të tij kur janë të papajtueshëm me Kushtetutën, por ajo nuk 
ka kompetencë të vlerësojë nëse ligji a pjesë të tij janë të nevojshëm. Kjo është 
kompetencë e vetë organit ligjvënës, i cili në rastin konkret ka vlerësuar nevojën e 
parashikimit në Kodin Zgjedhor të formulave e rregullave të tjera për ndarjen e 
mandateve plotësuese, sidomos në rastet kur disa subjekte elektorale përfitojnë jo 
vetëm mandate plotësuese që u takojnë atyre, por edhe kur ndajnë mandate plotë-
suese që i korrespondojnë votave të marra nga subjektet e tjera që përjashtohen nga 
ky përfitim.

Caktimi i mandatit me marrëveshje midis partive vjen në kundërshtim 
edhe me parimin kushtetues të parashikuar në nenin 1 pika 3 të Kushtetutës për 
qeverisjen mbi bazën e një sistemi zgjedhjesh të barabarta, sepse krijon kushte që të 
marrin mandate e të dalin fituese parti me më pak zgjedhës. Nga ana tjetër, mar-
rëveshja mund të çojë në deformimin e formulës, sepse lejon partitë me elektorat 
të madh që në zona zgjedhore të sigurta për to t’i regjistrojnë kandidatët e tyre si 
kandidatë të përbashkët me parti me pak elektorat, duke ua kaluar formalisht 
mandatin e deputetit këtyre partive, me qëllim që të fitojnë në proporcional më 
shumë mandate nga sa u takon.”

Rrethanat e çështjes

Disa parti politike kanë kërkuar shfuqizimin e nenit 66 dhe pikës 3 
të nenit 87 të ligjit nr.8609, datë 08.05.2000 “Kodi Zgjedhor i Republikës 
së Shqipërisë”, pasi ato cenojnë rezultatin e zgjedhjeve duke mos realizuar 
siç duhet numërimin e votave. Sipas kërkuesve, gjenden formula më të mira 
që realizojnë një shpërndarje të mandateve në përputhje të plotë me nenin 
64/2 të Kushtetutës. Veç kësaj, nuk është e nevojshme që rregullimet e nenit 
66 të parashikohen në Kodin Zgjedhor, sepse neni 64 i Kushtetutës është i 
plotë dhe në bazë të tij Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me akte nënligjore 
nxjerr rregulla për të llogaritur drejtpërdrejt ndarjen e mandateve plotësues. 
Gjithashtu ata kundërshtojnë edhe mënyrën se cili parti konsiderohet fituese 
kur disa parti dalin me një kandidat të përbashkët.
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Mbi përcaktimin e formulës së shpërndarjes së mandateve

Sistemi i zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë përcak-
tohet në nenin 64 të Kushtetutës, në të cilin jepen tre komponentët kryesorë 
të tij. Së pari, numri 140 i deputetëve nga të cilët 100 zgjidhen drejtpërdrejt 
në zona njëemërore ndërsa 40 të tjerët zgjidhen nga listat shumëemërore të 
partive ose koalicioneve të partive; së dyti, përcaktimi i numrit të deputetëve 
në raport sa më të afërt me votat e vlefshme të marra nga çdo parti në të gjithë 
vendin në raundin e parë të zgjedhjeve dhe së treti, përjashtimi nga përfitimi 
prej listave shumëemërore i partive e koalicioneve që marrin përkatësisht më 
pak se 2.5 dhe 4 % të votave. Ndryshe nga sa pretendojnë kërkuesit, kompo-
nentët përbërës e karakterizojnë këtë sistem zgjedhjesh si të përzier (miks) si 
me elementë të sistemit mazhoritar ashtu edhe të atij proporcional. Elementë 
të mazhoritarit janë zgjedhja e mbi 2/3 të deputetëve në zonat njëemërore 
dhe marrja për bazë e këtyre rezultateve në ndarjen e mandateve plotësuese, 
caktimi i numrit të saktë të deputetëve pa lejuar rritjen e tij pavarësisht nga 
rezultati e nga mënyra e ndarjes së mandateve. Elementët proporcionalë të 
sistemit dalin qartë nga kërkesa e nenit 64/2 të Kushtetutës për një raport sa 
më të afërt të numrit të deputetëve me votat e vlefshme të marra prej partive 
në të gjithë vendin.

Në lidhje me formulën që jepet në shkronjën “ç” të nenit 66 të Kodit 
Zgjedhor duhet patur parasysh se ajo bazohet në nenin 64/2 të Kushtetutës 
që përcakton numrin e përgjithshëm të deputetëve të çdo partie ose koalicioni 
partish në raport sa më të afërt me votat e vlefshme të marra prej tyre në të 
gjithë vendin në raundin e parë të zgjedhjeve. Duke dhënë nocionin e rapor-
tit sa më të afërt dhe jo atë të raportit saktësisht të barabartë, Kushtetuta ka 
parasysh që sistemi i zgjedhjeve i pranuar prej saj nuk është proporcional, por 
i kombinuar me zgjedhjet mazhoritare në 100 zonat nga të cilat jo vetëm del 
shumica e mandateve të Kuvendit por mund të përcaktohen edhe drejtpër-
drejt partitë fituese. Parashtrimi nga kërkuesit i një formule që jep sipas tyre, 
një mënyrë të përafrimit të raportit nuk do të thotë se formula ekzistuese është 
antikushtetuese. Vetë Kushtetuta nuk ka vendosur një kufizim të përcaktuar 
në mënyrë eksplicite të këtij raporti, por ka vendosur parimet e normat për 
ndarjen e mandateve në Kuvend, të cilat mund të konkretizohen nëpërmjet 
formulave përkatëse. Secila nga këto formula mund të jetë më e përshtatshme 
për rezultate të caktuara, por me sistemin e zgjedhjeve që ka pranuar Kush-
tetuta, që asnjëra prej tyre, nuk mund të kërkojë që të japë një raport saktësisht 
të barabartë midis numrit të deputetëve të çdo partie dhe numrit të votave të 
vlefshme të fituara në shkallë vendi. 

Pretendimi tjetër se në Kodin Zgjedhor nuk është e nevojshme të 
parashikohen formula për ndarjen e mandateve plotësuese e si rrjedhojë 
gjithë neni 66 i Kodit Zgjedhor duhet të shfuqizohet, nuk është i bazuar. Sipas 
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Kushtetutës dhe ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funk-
sionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, Gjykata Kush-
tetuese, duke qenë “ligjvënës negativ” vlerëson dhe shfuqizon ligjin ose pjesë 
të tij kur janë të papajtueshëm me Kushtetutën, por ajo nuk ka kompetencë 
të vlerësojë nëse ligji a pjesë të tij janë të nevojshëm. Kjo është kompetencë e 
vetë organit ligjvënës, i cili në rastin konkret ka vlerësuar nevojën e parashi-
kimit në Kodin Zgjedhor të formulave e rregullave të tjera për ndarjen e man-
dateve plotësuese, sidomos në rastet kur disa subjekte elektorale përfitojnë jo 
vetëm mandate plotësuese që u takojnë atyre, por edhe kur ndajnë mandate 
plotësuese që i korrespondojnë votave të marra nga subjektet e tjera që për-
jashtohen nga ky përfitim.

Mbi mënyrën e shpalljes së fituesit kur konkurron kandidat i përbashkët 

Neni 66, shkronja “d” i Kodit Zgjedhor, ka këtë formulim: “Nëqoftëse 
një kandidat i përbashkët i dy apo më shumë partive që nuk janë në koalicion 
zgjidhet deputet i një zone njëemërore, për efekt të llogaritjeve të shkronjës 
“c” konsiderohet se mandatin e tij e ka fituar ajo parti që ka fituar më shumë 
vota në shkallë vendi në raundin e parë, përveç kur partitë kanë rënë dakord 
ndryshe”. Formulimi i dispozitës së mësipërme është antikushtetues, sepse 
vjen në kundërshtim me parimet e sanksionuara në nenet 1, pika 3 dhe 45, 
pika 4 të Kushtetutës për qeverisjen mbi bazën e zgjedhjeve të barabarta dhe 
për vlerësimin e barabartë të votës. Nga përmbajtja e shkronjës “d” të nenit 66 
të Kodit Zgjedhor del se në të gjitha rastet kur dy ose më shumë parti paraq-
iten në zgjedhje me kandidatë të përbashkët dhe ky i fundit ka fituar në zonën 
zgjedhore, për efekte të ndarjes së mandateve plotësuese vota e shumë zgjed-
hësve do të vlerësohet në favor të partisë tjetër dhe jo në favor të partisë për të 
cilin ata kanë votuar. Ky qëndrim cënon kështu parimin e votës së barabartë 
që sanksionohet në nenin 45 pika 4 të Kushtetutës.

Caktimi i mandatit me marrëveshje midis partive vjen në kundërsh-
tim edhe me parimin kushtetues të parashikuar në nenin 1 pika 3 të Kush-
tetutës për qeverisjen mbi bazën e një sistemi zgjedhjesh të barabarta, sepse 
krijon kushte që të marrin mandate e të dalin fituese parti me më pak zgjed-
hës. Nga ana tjetër, marrëveshja mund të çojë në deformimin e formulës, 
sepse lejon partitë me elektorat të madh që në zona zgjedhore të sigurta për 
to t’i regjistrojnë kandidatët e tyre si kandidatë të përbashkët me parti me pak 
elektorat, duke ua kaluar formalisht mandatin e deputetit këtyre partive, me 
qëllim që të fitojnë në proporcional më shumë mandate nga sa u takon. Sa më 
lart, shfuqizimi i shkronjës “d” të nenit 66 të Kodit Zgjedhor, do të lejojë që 
mandati i deputetit të përbashkët t’i llogaritet secilës parti në proporcion me 
votat e marra nga ato në atë zonë zgjedhore.

Kërkuesit kanë kërkuar edhe shfuqizimin e pikës 3 të nenit 87 të 
Kodit Zgjedhor në pjesën që lejon të votohet për subjektet elektorale (par-
titë politike) në ato zona ku nuk kanë paraqitur kandidatë, duke pretenduar 



112

se ashtu siç është formuluar Kodi Zgjedhor u lejon partive me elektorat të 
madh që në zona zgjedhore të sigurta për to t’i regjistrojnë kandidatët e 
tyre si kandidatë të pavarur, me qëllim që të fitojnë më shumë mandate nga 
lista shumëemërore. Po sipas kërkuesve, fjalia e fundit e pikës 3 të këtij neni 
e formuluar: “Fleta e votimit për subjektet zgjedhore është e njëjtë për të 
gjitha zonat e zgjedhjeve”, është pa kuptim e duhet interpretuar vetëm për 
partitë politike, por jo për gjithë subjektet zgjedhore, sepse sipas nenit 2 pika 
25 të Kodit Zgjedhor në këta të fundit përfshihen edhe kandidatët e pavarur.

Gjykata Kushtetuese nuk gjen elementë antikushtetues në përcakti-
met të pikës 3 të nenit 87 të Kodit Zgjedhor. Sipas nenit 68 të Kushtetutës, 
rregullat për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve përcaktohen nga ligji 
për zgjedhjet. Ky i fundit (pra Kodi Zgjedhor) ka përcaktuar se zgjedhësi 
voton me dy fletë të veçanta votimi, një për kandidatët që konkurrojnë dre-
jtpërdrejt në zonë dhe tjetra për partitë politike që konkurrojnë në  zgjedhje. 
Përcaktimi i mënyrës së votimit si më sipër ka vlerat e veta, sepse nëpërmjet 
votimit edhe për partitë që nuk kanë vënë kandidatë në një zonë i jepet 
mundësia zgjedhësve të shfaqin preferencat për alternativën që dëshirojnë 
në kushtet që ligji nuk mund t’i detyrojë partitë të paraqesin kudo kandi-
datë. Ajo nuk vjen në kundërshtim me parimet kushtetuese të votës së lirë 
e të pluralizmit në parlament. Vetë votimi me dy fletë, një për kandidatët e 
tjetra për subjektet elektorale dhe e drejta e çdo zgjedhësi për të dhënë votën 
për alternativën e çdo partie edhe kur kjo nuk ka paraqitur kandidatë ose kur 
ai nuk e miraton kandidatin e saj, shpreh synimin e nenit 64 të Kushtetutës 
për t’i dhënë mundësitë gjithë partive të konkurrojnë në gjithë vendin e të 
marrin votat e elektoratit të tyre. Përsa i përket pretendimit se partitë mund 
të spekullojnë me kandidatët e pavarur, Kodi Zgjedhor ka ngarkuar komis-
ionet e zgjedhjeve të drejtojnë e kontrollojnë zbatimin e ligjit në procesin 
zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr në zbatim të ligjit vendime 
për pavlefshmërinë ose jo të zgjedhjeve në zona si dhe udhëzime me fuqi 
juridike të përgjithshme në gjithë territorin e Republikës për të marrë masat 
për parandalimin e shkeljeve e për të mbajtur qëndrimin e duhur ndaj tyre.

Përsa i përket hyrjes në fuqi të këtij vendimi, Gjykata Kushtetuese, 
duke iu referuar nenit 132 pika 2 të Kushtetutës dhe nenit 26 të ligjit nr.8577, 
datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese 
të Republikës së Shqipërisë”, si dhe duke vlerësuar nevojën për zgjidhjen e 
shpejtë të problemeve të dala në praktikë, arriti në përfundimin se ky vendim 
duhet të hyjë në fuqi menjëherë.
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Koment

Vlen theksohet fillimisht se në kohën e marrjes së këtij vendimi ka 
qenë në fuqi rregullimi i mëparshëm për sistemin zgjedhor, ai mazhoritar 
i korrektuar me proporcional (100 mandate nga listat njëemërore dhe 40 
nga lista e partive politike). Për këtë arsye, Gjykata është ndalur në shpjegi-
min e efekteve që jepte formula e parashikuar nga Kodi Zgjdhor i cili ishte 
në fuqi në atë kohë. Megjithatë është për t’u theksuar se Gjykata ka arri-
tur të shqyrtojë nëse si pasojë e formulimit dhe e zbatimit të rregullimeve 
konkrete të Kodit Zgjedhor cenohet barazia e votës së zgjedhësve por edhe 
barazia e konkurrencës midis subjekteve politike. Për Gjykatën ka qenë e 
rëndësishme edhe parandalimi i deformimit të mundshëm të rezultatit të 
zgjedhjeve, gjë e cila bie ndesh me parimin e demokracisë përfaqësuese. 
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Vendimi nr.33, datë 9.5.2001 (V-33/2001 – Kontrolli i financave të partive 
politike)

Fjalë kyçe: parti politike, kontroll financiar, të ardhura nga buxheti i shtetit

“Partitë politike, duke qenë bashkime vullnetare të shtetasve mbi bazën e 
bindjeve, pikëpamjeve e interesave të përbashkëta politike, në aspektin kushtetues 
dhe ligjor, nuk mund të njësohen me institucionet shtetërore apo me personat e 
tjerë juridikë shtetërorë. Në kuptim të dispozitës kushtetuese të sipërcituar, partitë 
politike mbeten jashtë grupimit të këtyre subjekteve juridike për t’u kontrolluar për 
veprimtarinë e tyre ekonomike dhe financiare. 

...Gjykata Kushtetuese çmon se edhe dhuratat dhe ndihmat që partive 
politike i vijnë nga parti apo bashkime ndërkombëtare partish, organizata e fonda-
cione politike vendase apo të huaja, të cilat njihen si burime financiare e materiale 
të tyre, nuk mund të jenë objekt kontrolli (financiar).”

Rrethanat e çështjes

Kontrolli i Lartë i Shteti i ka kërkuar Gjykatës Kushtetuese shfuqiz-
imin e fjalisë së dytë të nenit 23 të Ligjit nr 8580, datë 17.02.2000 “Për Partitë 
Politike”, në të cilin thuhet: “Kontrolli i Lartë i Shtetit është organi kompe-
tent i ngarkuar me funksionin e kontrollit financiar mbi partitë. Ky kontroll 
nuk do të kufizohet vetëm në pjesën e buxhetit të partive që sigurohen nga 
fondet publike, por do të mbulojë edhe dhuratat dhe ndihmat e përfituara në 
rrugë të tjera”. Sipas kërkuesit, organi që ai përfaqëson nuk ka për funksion 
të kontrollojë të ardhura ose financime që nuk rrjedhin nga buxheti i shtetit.

Arsyetimi i Gjykatës

Kontrollit i Lartë i Shtetit si institucioni më i lartë i kontrollit eko-
nomiko-financiar e shtrin veprimtarinë e tij mbi një rreth të caktuar subjek-
tesh juridike. Sipas nenit 163 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, sub-
jektet që i nënshtrohen kontrollit të këtij organi janë institucionet shtetërore 
për veprimtarinë e tyre ekonomike, organet e pushtetit qendror e vendor në 
mënyrën e përdorimit dhe të mbrojtjes së fondeve shtetërore si dhe personat 
juridikë në të cilët shteti ka më shumë se gjysmën e pjesëve ose të aksioneve, 
ose kur huatë, kreditë dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti. 

Partitë politike, duke qenë bashkime vullnetare të shtetasve mbi ba-
zën e bindjeve, pikëpamjeve e interesave të përbashkëta politike, në aspektin 
kushtetues dhe ligjor nuk mund të njësohen me institucionet shtetërore apo 
me personat e tjerë juridikë shtetërorë. Në kuptim të dispozitës kushtetuese 
të sipërcituar, partitë politike mbeten jashtë grupimit të këtyre subjekteve ju-
ridike për t’u kontrolluar për veprimtarinë e tyre ekonomike dhe financiare. 
Duke e shqyrtuar kërkesën e paraqitur nga ky këndvështrim, Gjykata Kush-
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tetuese çmon se edhe dhuratat dhe ndihmat që partive politike i vijnë nga 
parti apo bashkime ndërkombëtare partish, organizata e fondacione politike 
vendase apo të huaja, të cilat njihen si burime financiare e materiale të tyre, 
nuk mund të jenë objekt kontrolli i këtij organi kushtetues.    

Kontrolli i Lartë i Shtetit sipas kuptimit që i ka dhënë Kushtetu-
ta dhe vetë ligji i tij organik është konceptuar si një organ që ka si objekt 
kryesor kontrollin e përdorimit efektiv dhe të dobishëm të fondeve pub-
like, zhvillimin e mirëadministrimit financiar si dhe kontrollin e zbatimit 
të ligjshmërisë në fushën ekonomike dhe financiare. Prandaj, ndihmat dhe 
dhuratat që partitë politike përfitojnë nga donatorë të ligjshëm dhe që nuk 
kanë të bëjnë me fondet publike, të analizuara edhe në këtë aspekt, dalin 
jashtë objektit të këtij kontrolli të specializuar. Mbi bazën e argumentave 
të parashtruara më lart, Gjykata Kushtetuese konkludon se ushtrimi i kon-
trollit ekonomiko-financiar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit mbi mënyrën se 
si partitë politike i përfitojnë këto dhurata apo ndihma, që parashikohet në 
nenin 23 të Ligjit “Për Partitë Politike”, nuk gjen mbështetje në Kushtetutën 
e Republikës së Shqipërisë. Duke marrë shkas nga mënyra e formulimit të 
fjalisë së dytë të nenit 23 të Ligjit “Për Partitë Politike” si dhe nga fakti se 
fusha e veprimtarisë të Kontrollit të Lartë të Shtetit, si institucion i kon-
trollit ekonomiko-financiar, nuk parashikohet vetëm në nenin 163 të Kush-
tetutës, Gjykata Kushtetuese çmon të domosdoshme edhe parashtrimin e 
argumenteve të mëposhtëm, pasi nuk mund të konkludojë për kërkesën e 
paraqitur nga kërkuesi, pa analizuar në tërësi kuptimin që në thelb përm-
bajnë nenet 9, 158, 162 dhe 164 të saj.

Partitë politike kanë personalitet juridik dhe sipas ligjit disponojnë 
edhe pasurinë e tyre, në të cilën përfshihen kuotat e anëtarësisë, çdo pasuri 
e fituar në mënyrë të ligjshme si dhe ndihmat financiare në masën e caktuar 
në buxhetin e shtetit. Mospërfshirja e partive politike në rrethin e subjekteve 
që kontrollohen, sigurisht nuk e bën të pakontrollueshme veprimtarinë e tyre 
ekonomiko-financiare. Partitë politike, duke mos u kontrolluar nga pikë-
pamja financiare nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për ndihmat apo dhuratat 
që ato përfitojnë nga burime të ligjshme, nuk mund t’i shmangin financat e 
tyre nga transparenca publike. Neni 9, pika 3 e Kushtetutës të Republikës së 
Shqipërisë, detyron partitë politike që burimet financiare si dhe shpenzimet 
e tyre t’i bëjnë kurdoherë publike. Prandaj, mosrespektimi i këtij detyrimi 
kushtetues në kuptim edhe të nenit 131 shkronja “d” të Kushtetutës përbën 
juridiksion kushtetues dhe njërën nga kompetencat e Gjykatës Kushtetuese 
për të vendosur për kushtetutshmërinë e veprimtarisë së partive politike.  

Një koncept të qartë ka sanksionuar Kushtetuta edhe lidhur me kon-
trollin mbi buxhetin e shtetit. Kështu nenet 158 e 164, dispozita të cilat 
lidhen drejtpërdrejt me mënyrën e zbatimit të buxhetit të shtetit, si dhe 
me dëgjimin e raportit përpara se Kuvendi ta miratojë këtë buxhet, kanë 
ngarkuar Kontrollin e Lartë të Shtetit, si i vetmi institucion për t’i ushtruar 
këto kompetenca. Pikërisht nga raportimi që Kontrolli i Lartë i Shtetit bën 
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përpara Kuvendit lidhur me zbatimin e buxhetit të shtetit nga subjektet që 
kanë përfituar prej tij, ku përfshihen edhe partitë politike, buron edhe e dre-
jta e këtij organi të specializuar, për të ushtruar kontrollin financiar mbi 
pjesën e buxhetit të partive që sigurohen nga fondet publike. Ushtrimi i 
kësaj kompetence të karakterit kushtetues sigurisht që nuk bie ndesh me 
konceptin që Kushtetuta ka krijuar për Kontrollin e Lartë të Shtetit si dhe 
njëkohësisht nuk mund të prekë as pavarësinë e këtij institucioni të lartë të 
kontrollit ekonomik e financiar, vartësia e vetme e të cilit, në kuptim të nenit 
162, është Kushtetuta dhe ligji.        

Mbi bazën e të gjithë argumenteve të parashtruara më lart, Gjykata 
Kushtetuese arrin në përfundimin se kërkesa e paraqitur nga Kryetari i Kon-
trollit të Lartë të Shtetit është e drejtë dhe duhet pranuar. Nisur nga fakti 
se me pranimin e kërkesës, fjalia e dytë e nenit 23 të Ligjit nr. 8580, datë 
17.02.2000 “Për Partitë Politike” do të rezultojë e paplotë, Gjykata Kush-
tetuese çmon se mbetet në vlerësimin e ligjvënësit formulimi më i saktë i 
dispozitës konkrete nga pikëpamja gjuhësore dhe e teknikës legjislative.

Koment

Kontrolli i financimeve të partive politike në Shqipëri është një 
çështje që për mjaft vite ka qenë e pazgjidhur. Në çështjen konkrete, duke 
qenë se nuk kishte një ligj të posaçëm për kontrollin e financimeve të 
partive, në ligjin për partitë politike ishte parashikuar që KLSH të bënte 
kontrollin e tyre. Nisur nga natyra e këtij organi, i cili duhet të kontrollojë 
vetëm shpenzimin e të ardhurave nga buxheti i shtetit, me të drejtë KLSH 
kërkoi shfuqizimin e këtij parashikimi. Në fakt, kontrolli i financimeve të 
partive politike paraqet një problematikë të natyrës së veçantë, pasi neni 9 i 
Kushtetutës parashikon pavarësinë e organizimit të tyre nga shteti, gjë e cila 
duhet të reflektohet edhe në aspektin e kontrollit të tyre. Sa i takon çështjes 
së financimit është jo vetëm në interesin e shtetit por edhe të shoqërisë në 
përgjithësi (kupto këtu zgjedhësit) që të kenë dijeni mbi burimet financiare 
të partive politike duke i ndihmuar ata dhe në krijimin e bindjeve të tyre si 
zgjedhës, nëse partitë politike janë realisht të pavarura jo vetëm nga struk-
turat shtetërore por edhe nga interesa të ngushtë ekonomikë, financiarë apo 
politikë të brendshëm dhe të jashtëm. Në rastin konkret, Gjykata e ka thek-
suar detyrimin e partive politike për të deklaruar të ardhurat (neni 9/3) si 
dhe detyrimin e shtetit për t’i kontrolluar ato, por ka çmuar se kjo nuk mund 
të bëhet nëpërmjet KLSH, pasi misioni i tij është i ndryshëm nga ai i para-
shikuar në ligjin për partitë politike. 
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Vendimi nr.31, datë 19.11.2003 (V-31/2003–Referendumi për shtyrjen e 
moshës së pensionit)

Fjalë kyçe: referendum; sovraniteti popullor; demokraci përfaqësuese; e drejta 
për të përfituar sigurime shoqërore; moshë e përfitimit të pensionit.

“Parimi i ushtrimit të sovranitetit nga populli, nënkupton një koncept de-
mokratik sipas kritereve të një demokracie përfaqësuese që përmban edhe elementë 
që mundësojnë ushtrimin  direkt të demokracisë kushtetuese. Me këtë kuptohet që 
populli, të drejtën për të ushtruar funksion ligjvënës, normalisht, nuk e ushtron 
vetë në mënyrë të drejtpërdrejtë, por nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur prej tij. 
Demokracia përfaqësuese, historikisht, është konceptuar si formë e zakonshme e 
qeverisjes. Ajo është shprehje e demokracisë që mundëson shfaqjen e vullnetit të 
shumicës  në formën e një akti që do t’i shërbejë interesit të përgjithshëm. Instru-
mentet e demokracisë direkte zenë vend në këtë vështrim, jo si pushtet konkurrues 
i organeve përfaqësuese, por si instrumente që mundësojnë mënjanimin e mungesës 
së veprimit nga ana e përfaqësuesve ose balancimin e kësaj mungese. Dispozitat e 
Kushtetutës lejojnë ushtrimin e sovranitetit të popullit nëpërmjet referendumeve, 
përderisa kjo nuk bie në kundërshtim me sistemin e procesit ligjvënës. 

...Për natyrën e tij, sistemi i sigurimeve shoqërore është një sistem “i 
hapur”, gjë që nënkupton se ndryshimet në të janë jo vetëm të pranueshme por edhe 
te pashmangshme. Për pasojë, iniciativa e ligjvënësit në këtë fushë mbetet veçanër-
isht e gjërë. Faktorët që i nxisin këto ndryshime mund të jenë çështje me interes 
publik, si: përpjekja për ta bërë sa më të drejtë sistemin për të dy palët, përfitues 
dhe kontribues, situata financiare e buxhetit si dhe faktorë socialë. Pra, ndërhyrja 
në sistemin e sigurimeve shoqërore është kompetencë ekskluzive e ligjvënësit, por 
duke iu përmbajtur kufijve të Kushtetutës për respektimin e të drejtave themelore 
të shtetasve.”

Rrethanat e çështjes

53 mijë zgjedhës i janë drejtuar KQZ me kërkesë për të shfuqizuar 
ndryshimet që iu bënë ligjit nr.7703, datë 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore 
në Republikën e Shqipërisë” me anë të të cilave u rrit mosha e përfitimit të 
sigurimeve shoqërore në 60 për gra dhe 65 për burra.  Komisioni Qendror i 
Zgjedhjeve, pasi ka verifikuar rregullsinë e kërkesës, në bazë të nenit 129 pika 
1, të Kodit Zgjedhor, i ka përcjellë kërkesën për referendum të përgjithshëm 
Gjykatës Kushtetuese për të shqyrtuar paraprakisht kushtetutshmërinë e saj. 
Kërkuesi pretendon se kërkesa e tyre për referendum shfuqizues është në për-
puthje me Kushtetutën, pasi pjesa e mbetur e ligjit është e vetëmjaftueshme, 
sepse në këtë rast hyjnë në fuqi dispozitat e shfuqizuara të ligjit të vitit 1993. 
Gjithashtu, ligji që kundërshtohet nuk përfshihet në kategorinë e atyre ligjeve 
për të cilët Kushtetuta nuk lejon të shtrohen në referendum, pasi ky ligj nuk 
implikon buxhetin e shtetit.
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Subjektet e interesuara, Këshilli i Ministrave dhe Kuvendi i Shq-
ipërisë, parashtruan se kërkesa për referendum për shfuqizimin e dispozitave 
të kundërshtuara, është e papranueshme, sepse me shfuqizimin e këtyre dis-
pozitave, pjesa e mbetur e këtij ligji nuk është e vetëmjaftueshme. Ndërmjet 
të tjerash ata argumentuan se, pjesa e ligjit që mbetet, nuk do të funksionojë 
sipas qëllimit që ka patur ky ligj - përmirësimin e balancës së skemës  së sig-
urimeve shoqërore. Kështu, sipas tyre, në kushtet e kontributeve të ulura me 
ligjin e kundërshtuar dhe të moshës për përfitimin e pensionit, të përcaktuar 
me ligjin e vitit 1993, skema e sigurimeve shoqërore nuk do të funksionojë, 
sepse  nuk do të përballojë detyrimet për pagesat e pensioneve me fondet e 
mbledhura nga kontribuesit e përfshirë në këtë skemë. Subjektet e interesu-
ara shprehën opinionin se ligji i kundërshtuar i vitit 2002, përfshihet në atë 
kategori ligjesh, të cilët, në vështrimin kushtetues, nuk mund të shtrohen në 
referendum, sepse buxheti i shtetit mbulon diferencën e krijuar, në rastin, kur 
shpenzimet për sigurimet shoqërore nuk mbulohen me të ardhurat e fondit të 
mësipërm si dhe garanton fondin e sigurimeve shoqërore në rast falimentimi.

Arsyetimi i Gjykatës

Në një vështrim të përgjithshëm, pozicioni i referendumit si mjet 
kushtetues është i lidhur me nocionin e sovranitetit të popullit (neni 2/1 i 
Kushtetutës), që ushtrohet nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur prej tij ose 
në mënyrë të drejtpërdrejtë (neni 2/2). Në këtë drejtim një rëndësi themelore 
merr çështja e përcaktimit të kushteve dhe rasteve, në të cilat, populli mund 
ta ushtrojë sovranitetin në mënyrë të drejtpërdrejtë...Parimi i ushtrimit të 
sovranitetit nga populli, nënkupton një koncept demokratik sipas kritereve 
të një demokracie përfaqësuese që përmban edhe elementë që mundësojnë 
ushtrimin  direkt të demokracisë kushtetuese. Me këtë kuptohet që populli, të 
drejtën për të ushtruar funksion ligjvënës, normalisht, nuk e ushtron vetë në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, por nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur prej tij. De-
mokracia përfaqësuese, historikisht, është konceptuar si formë e zakonshme e 
qeverisjes. Ajo është shprehje e demokracisë që mundëson shfaqjen e vullnetit 
të shumicës  në formën e një akti që do t’i shërbejë interesit të përgjithshëm. 
Instrumentet e demokracisë direkte zenë vend në këtë vështrim, jo si push-
tet konkurrues i organeve përfaqësuese, por si instrumente që mundësojnë 
mënjanimin e mungesës së veprimit nga ana e përfaqësuesve ose balancimin 
e kësaj mungese. Dispozitat e Kushtetutës lejojnë ushtrimin e sovranitetit të 
popullit nëpërmjet referendumeve, përderisa kjo nuk bie në kundërshtim me 
sistemin e procesit ligjvënës. Pra, edhe referendumi, si një nga instrumentet 
e demokracisë direkte, nuk përbën alternativë ndaj procesit ligjvënës të par-
lamentit. Ai nuk mundëson bërjen e ligjeve, funksion i cili u është ngarkuar 
ekskluzivisht ligjvënësve. Në këtë mënyrë, referendumi paraqitet si mjet për 
integrimin dhe stimulimin e procesit ligjvënës në parlament, në rastet kur nuk 
gjen zbatim parimi i përputhjes së vullnetit të shumicës parlamentare me shu-
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micën e popullit në një çështje konkrete. Pra, bëhet fjalë për një instrument 
që mundëson transmetimin e mendimit të zgjedhësve në drejtim të instancave 
politike.

...Lidhur me kushtetutshmërinë e referendumit, Gjykata duhet të 
verifikojë nëse, në rastin në shqyrtim, janë të pranishëm ndalime të atij lloji 
që parashikon neni 151 paragrafi 2 i Kushtetutës, gjë që bën të nevojshme 
interpretimin e kësaj dispozite. Më konkretisht, Gjykata duhet të verifikojë, 
nëse ligji i kërkuar për t’u hedhur në referendum me qëllim shfuqizimi, është 
nga ajo kategori ligjesh, për të cilat Kushtetuta nuk lejon ndërmarrjen e një 
procedure të tillë referendare. Dispozita kushtetuese e mësipërme përmend 
“Çështjet që lidhen me ... buxhetin, taksat e detyrimet financiare të shtetit, 
...”, por nuk specifikon ligjet konkrete, që rregullojnë këto çështje. Gjykata 
Kushtetuese vlerëson se kuadri ligjor i financave publike, është kompleks dhe 
përfshin ligjet e buxhetit, të taksave e të detyrimeve financiare të shtetit. Këto 
ligje, për karakterin e fushave që mbulojnë dhe efektet që prodhojnë kanë një 
lidhje të ngushtë midis tyre. Përveç këtyre ligjeve, për të cilët parashikohet 
ndalim i shprehur kushtetues për t’u paraqitur në referendum, jurisprudenca 
ka identifikuar edhe ligje të tjera të cilët, nisur nga natyra dhe efektet që prod-
hojnë, kanë një lidhje të ngushtë dhe të drejtpërdrejtë me çështjet e buxhetit, 
të taksave dhe të detyrimeve financiare të shtetit, për shkak të pasojave të ng-
jashme me ato që prodhojnë këto të fundit ( ndalime të nënkuptuara)61. Gjyka-
ta Kushtetuese vlerëson se këtij përjashtimi kushtetues i nënshtrohet edhe ligji 
për sigurimet shoqërore. Për natyrën e tij, sistemi i sigurimeve shoqërore është 
një sistem “i hapur”, gjë që nënkupton se ndryshimet në të janë jo vetëm të 
pranueshme por edhe te pashmangshme. Për pasojë, iniciativa e ligjvënësit 
në këtë fushë mbetet veçanërisht e gjërë. Faktorët që i nxisin këto ndryshime 
mund të jenë çështje me interes publik, si: përpjekja për ta bërë sa më të drejtë 
sistemin për të dy palët, përfitues dhe kontribues, situata financiare e buxhetit 
si dhe faktorë socialë. Pra, ndërhyrja në sistemin e sigurimeve shoqërore është 
kompetencë ekskluzive e ligjvënësit, por duke iu përmbajtur kufijve të Kush-
tetutës për respektimin e të drejtave themelore të shtetasve. 

Duke shqyrtuar dispozitat e ligjit të 1993 “Për sigurimet shoqërore” si 
dhe të ligjit “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit”, Gjykata Kush-
tetues konkludon se ligji “Për sigurimet shoqërore” ka  lidhje të ngushtë dhe 
të drejtpërdrejtë me ligjin “Për buxhetin e shtetit” sa që shfuqizimi i dispozi-
tave të kundërshtuara do të prishte ekuilibret financiare të sistemit të përgjith-
shëm të sigurimeve shoqërore dhe do të prekte drejtpërdrejt buxhetin e shtetit. 
Një lidhje e tillë e ngushtë e ligjit të kundërshtuar më ligjet e buxhetit rezulton 
po të shqyrtojmë kuadrin ligjor përkatës, dhe konkretisht nenet 64, 66, 67 e 
69 të ligjit “Për sigurimet shoqërore”. Gjykata Kushtetuese duhet të shprehet 
edhe për pranueshmërinë e kërkesës për referendum, në vështrim të kufizimit 
që imponon neni 126 pika 3 i Kodit Zgjedhor, sipas të cilit: “Kërkesa për 

61 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Italisë nr.2, viti 1994
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shfuqizimin e një pjese të ligji pranohet vetëm kur pjesa tjetër e ligjit është e 
vetëmjaftueshme”. Gjykata Kushtetuese vlerëson se ky ndalim i parashikuar 
në Kodin Zgjedhor është në harmoni me parimin kushtetues të demokracisë 
përfaqësuese. Në këtë aspekt, nëqoftëse pas shfuqizimit me referendum, pjesa 
e mbetur e ligjit nuk do të ishte e vetëmjaftueshme, atëherë do të krijohej va-
kum ligjor, situatë kjo që e detyron ligjvënësin që edhe kundër dëshirës së tij, 
të plotësojë këtë vakum. Kjo situatë, nëqoftëse do të përsëritej shpesh, do të 
cënonte parimin themelor të demokracisë parlamentare. Nga ana tjetër, ashtu 
siç konstatohet edhe në jurisprudencë, “në qoftë se ligjvënësi nuk reagon në 
përgjigje të vakumit legjislativ, atëherë sistemi kushtetues nuk ofron ndonjë 
mjet efektiv, dhe kjo situatë mund të çonte në një krizë në sistemin e demokra-
cisë përfaqësuese.”62 Gjykata vlerëson gjithashtu se me ndalimin e mësipërm 
ligjvënësi, ka patur për qëllim shmangjen e vakumeve legjislative që është në 
mbrojtje të një parimi të rëndësishëm të shtetit të së drejtës, dhe pikërisht, 
të parimit të sigurisë juridike. Kushti që pjesa e mbetur e ligjit në rast të një 
referendumi shfuqizues të jetë e vetëmjaftueshme, i shërben qëndrueshmërisë 
së sistemit juridik. 

Në vështrim të ndalimit të mësipërm që imponon Kodi Zgjedhor, 
Gjykata Kushtetuese konstaton se kërkesa për referendum të përgjithshëm 
për shfuqizimin e dispozitave të atakuara është e papranueshme. Kështu, 
nga shqyrtimi i dispozitave të ligjit të kundërshtuar të vitit 2002, rezulton 
se përveç ndryshimit të moshës së përfitimit të pensionit të pleqërisë, ky ligj 
ka sjellë ndryshime edhe në përllogaritjen e moshës dhe viteve që duhet të 
plotësojnë përfituesit e këtij pensioni. Pra, pavarësisht se kërkuesit e kanë ku-
fizuar kërkesën e tyre vetëm në shfuqizimin e dispozitave që kanë të bëjnë me 
rritjen e moshës, ky aspekt nuk mund të veçohet nga pasojat që sjell ai. Kjo 
do të thotë, se në rast se dispozitat që kanë sjellë rritjen e moshës për pension 
do të shfuqizohen me anë të referendumit, tabela përllogaritëse mbi vitet e 
punës dhe moshën e daljes në pension të plotë apo të parakohshëm nuk do të 
funksiononte më, pasi baza mbi të cilën ata përllogariteshin do të ndryshonte. 
Gjykata vlerëson se dispozitat që kundërshtohen janë elementë bazë të ligjit 
në shqyrtim, pasi edhe sipas shpjegimeve në seancë gjyqësore të subjekteve të 
interesuara, ky ishte edhe qëllimi kryesor i ligjvënësit që çoi në ndryshimin e 
ligjit ekzistues: pra, të përpunonte një skemë të re të sigurimeve shoqërore në 
themel të të cilës, kryesisht, është ulja e masës së kontributeve si dhe rritja e 
numrit të kontribuesve, nëpërmjet rritjes së moshës së pensionit. Prandaj, në 
rast  shfuqizimi  me  referendum  të dispozitave që kanë të bëjnë me rritjen e 
moshës, funksionimi i kësaj skeme do të bëhej i pamundur, gjë që do të thotë 
se pjesa e mbetur e ligjit nuk është e vetëmjaftueshme.

 

62 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Italisë dt.12.01.1995
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Koment

Me anë të ligjit objekt kërkese, u bë një ndryshim në përcaktimin e 
moshës për përfitimin e sigurimeve shoqërore, pra të daljes në pension pleqë-
rie të punonjësve dhe nëpunësve. Kështu, për meshkujt mosha e pensionit 
ishte 60 dhe bëhej 65 vjeç, kurse për femrat nga 55 bëhej 60 vjeç. Efektet ju-
ridike të këtij ndryshimi, sipas ligjit, do të fillonin të zbatoheshin duke shtyrë 
për çdo vit me 6 muaj daljen në pension të kategorisë që prekej nga ky ndry-
shim. Hyrja në fuqi e ligjit duke i shtyrë në kohë filimin e efekteve dhe ve-
primi jo tërësor i moshës së re të parashikuar në ligjin objekt kërkese, është 
një kërkesë që duhet të plotësohet nga ligjvënësi në rastet kur bëhet fjalë për 
efekte të tilla financiare të cilat nuk ka qenë e mundur të parashikoheshin nga 
rrethi i subjekteve që preken nga ky ndryshim. Një gjë e tillë i shërben edhe 
parimit të sigurisë juridike, si element i shtetit të drejtës. Megjithatë, objekt 
i këtij gjykimi kushtetues nuk ishte vetë ligji por kërkesa për t’i nënshtruar 
këtë ligj referendumit popullor. Grupi nismëtar për zhvillimin e referundimit 
për shfuqizimin e ligjit që ndryshonte moshën e pensionit të pleqërisë, i pak-
ënaqur nga ndryshimet ligjore të bëra, i kërkoi KQZ lejimin e referendumit 
për këtë qëllim. Nenet 151 dhe 152 të Kushtetutës parashikojnë shqyrtimin 
paraprak të kërkesës për referendum nga GJK, e cila duhet të shqyrtojë nëse 
kërkesa e paraqitur përfshihet në grupin e çështjeve për të cilat nuk lejohet 
zhvillimi i referendumit, sipas nenit 151/2 të Kushtetutës. Një nga rastet kur 
nuk lejohet referendumi është edhe rasti kur ligji për të cilin kërkohet ref-
erendum sjell efekte në buxhetin e shtetit. Duke qenë se ligji për sigurimet 
shoqërore ka ndikim të drejtpërdrejt në buxhetin e shtetit, atëherë GJK e kon-
sideroi këtë çështje si pjesë të ndalimeve të nenit 151/2 dhe si të tillë nuk e 
pranoi kërkesën për zhvillimin e referendumit. Në tërësi, duke iu referuar 
dispozitave kushtetuese që parashikojnë zhvillimin/ndalimin e referendumit, 
mendoj se mundësia për të zhvilluar një referendum në Shqipëri në kushtet 
aktuale është mjaft e kufizuar. Shih për më tepër vendimin e GJK mbi refer-
endumin për rishikimin e Kushtetutës V-25/2009 më poshtë.
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Vendimi nr.1, datë 7.1.2005 (V-1/2005 – Ndarja e zonave zgjedhore)

Fjalë kyçe: Zona zgjedhore, numri i përafërt i zgjedhësve, demokraci, sistem 
zgjedhor

“E drejta e zgjedhjes është një ndër të drejtat kushtetuese të shtetasve që 
luan një rol kryesor në procesin zgjedhor. Kjo e drejtë që sanksionohet në nenin 
45 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë njihet si e drejtë e votës së barabartë 
dhe si barazi e shtetasve në zgjedhje. Si barazia e votës, ashtu dhe barazia e konku-
ruesve në zgjedhje, që është konkretizimi i shanseve politike të barabarta, janë të 
domosdoshme për realizimin e një procesi zgjedhor të drejtë. Subjekte përfituese 
të këtij parimi janë zgjedhësit nga njëra anë, si dhe konkuruesit në zgjedhje nga 
ana tjetër, ku përfshihen partitë politike, koalicionet e partive, kandidatët e tyre si 
dhe kandidatët e pavarur. Koncepti i votës së barabartë u jep të drejtë zgjedhësve, 
sa të jetë e mundur, të ndikojnë në mënyrë të njëllojtë dhe me të njëjtën peshë në 
rezultatin e zgjedhjeve. Parimi kushtetues i barazisë së votës lidhet në mënyrë të 
pandashme dhe me sistemin zgjedhor. Nisur nga lloji i sistemit zgjedhor, barazia 
e peshës së çdo vote nuk nënkupton barazinë e saktë matematike të kontributit të 
çdo vote në rezultatin final të zgjedhjeve. Pesha e çdo vote është e lidhur me me-
kanizmat e sistemit zgjedhor dhe është e pashmangshme ekzistenca e dallimeve në 
influencën që mund të ketë çdo votë në varësi nga mekanizmat e adoptuar.

...Ndarja e zonave zgjedhore nuk duhet konceptuar si një ndarjeje e 
thjeshtë e natyrës tekniko-administrative. Ajo përbën një proces me rëndësi kush-
tetuese dhe është pjesë integrale e parimit të barazisë së votës...E drejta e zgjedhjes, 
së bashku dhe me të drejtën për të paraqitur kandidatët për deputet, për të ushtruar 
iniciativën legjislative, për të kërkuar kryerjen e një referendumi etj, burojnë nga e 
drejta e shtetasve për të qenë zgjedhës.”

Rrethanat e çështjes

Partia Socialdemokrate e Shqipërisë ka pretenduar përpara Gjykatës 
Kushtetuese se formulimi i nenit 73, pika 1 e ligjit nr.9087, datë 19.06.2003 
“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” është në kundërshtim me ne-
nin 64, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pasi kriteri ligjor i 
“numrit të zgjedhësve që kanë marrë pjesë në votime“ që duhet të përdoret 
për ndarjen e zonave zgjedhore, i parashikuar në nenin 73, pika 1 të Kodit 
Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, bie ndesh me nenin 64, pika 1  të Kush-
tetutës së Republikës së Shqipërisë duke mos respektuar kriterin kushtetues të 
numrit të zgjedhësve që kanë të drejtë vote. Sipas këtij kriteri ligjor, territori i 
Republikës së Shqipërisë ndahet në rajone me peshë më të madhe elektorale, 
që nxjerrin më shumë deputetë për banorë dhe në rajone me peshë më të ulët. 
Një gjë e tillë prek parimin e barazisë midis shtetasve si dhe përjashton nga e 
drejta e përfaqësimit ata që nuk kanë marrë pjesë në votime.

Subjekti i interesuar, Partia Demokratike e Shqipërisë, pretendoi për-
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para Gjykatës Kushtetuese se në rastin konkret, kërkuesi nuk ka legjitimitet 
për të inicuar një gjykim të kontrollit abstrakt të kushtetutshmërisë së normës 
ligjore. Ai parashtroi se kërkuesi ka detyrimin të provojë interesin e vet për të 
ushtruar këtë të drejtë, si një ndër subjektet e parashikuara nga neni 134, pika 
1, shkronja “f ” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dispozita ligjore, 
objekt shqyrtimi nuk e ka sjellë ende produktin e vet, pra përcaktimin e zo-
nave zgjedhore dhe për rrjedhojë interesi i kërkuesit në këtë fazë të procesit 
është i parakohshëm. Lidhur me shqyrtimin në thelb të çështjes, përfaqësuesi 
i subjektit të interesuar pretendoi se kriteri ligjor i parashikuar në nenin 73, 
pika 1 të Kodit Zgjedhor është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë. Ky është një ndër kriteret që parashikohen edhe në Kodin e prak-
tikës së mirë në çështjet zgjedhore, miratuar nga Komisioni i Venecias.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi legjitimimin 

Çështjen e legjitimimit të kërkuesit, (locus standi) Gjykata Kushtetuese 
e vlerëson si një ndër aspektet kryesore që lidhen me inicimin e një procesi 
kushtetues. Në gjykime të kontrollit të kushtetutshmërisë së normës, subjek-
tet inicuese që parashikohen në nenin 134, pika 2 të Kushtetutës së Repub-
likës së Shqipërisë kanë detyrimin për të provuar lidhjen e domosdoshme që 
duhet të ekzistojë ndërmjet funksionit e veprimtarisë ligjore që ato kryejnë 
dhe çështjes kushtetuese të ngritur. Partitë politike janë të specifikuara në ne-
nin 134, pika 1, shkronja “f“ të Kushtetutës, si një ndër subjektet që ushtrojnë 
në mënyrë të kushtëzuar të drejtën për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese. 
Ato kanë legjitimitet kushtetues vetëm për ato çështje që lidhen me interesat e 
tyre. Në kuptimin kushtetues dhe ligjor, partitë politike paraqiten si bashkime 
vullnetare të shtetasve mbi bazën e ideve, bindjeve e pikëpamjeve politike të 
përbashkëta, që synojnë të ndikojnë në jetën e vendit nëpërmjet pjesëmarrjes 
në zgjedhje dhe përfaqësimit të popullit në organet e zgjedhura të pushtetit. 
Partitë politike në sistemin e zgjedhjeve e veçanërisht në procesin zgjedhor, 
që nga fushata parazgjedhore, paraqitja e kandidatëve, formimi i trupave 
zgjedhore, ndjekja e zgjedhjeve e deri tek ndarja e mandateve, paraqiten si një 
faktor përcaktues shumë i rëndësishëm. Prandaj, demokracia përfaqësuese, 
ashtu si dhe sistemi i zgjedhjeve, nuk mund të paramendohen pa ekzistencën 
dhe funksionimin e partive politike. Ky pozicion specifik që partitë politike 
kanë në raport me zgjedhjet përcakton njëkohësisht dhe interesin e tyre për të 
patur një legjislacion dhe rregulla sa më të qarta e të drejta.  
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Dispozita ligjore objekt shqyrtimi, parashikon kriterin që duhet të 
përdoret për caktimin e kufijve të zonave zgjedhore. Pretendimi i kërkuesit 
për antikushtetutshmërinë e pikës 1 të nenit 73 të Kodit Zgjedhor dhe për 
lidhjen që kjo dispozitë ligjore ka me qëllimin e partisë politike për të qenë një 
subjekt i barabartë dhe konkurues në zgjedhje, e mbart në vetvete interesin për 
t’u konsideruar në kuptim të nenit 134, pika 2 të Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë si një subjekt inicues i gjykimit abstrakt të kushtetutshmërisë 
së normës juridike. Pretendimi i subjektit të interesuar, Partia Demokra-
tike se një dispozitë e tillë është hipotetike, për arsye se nuk ka sjell ende një 
produkt konkret, nuk është i drejtë. Neni 73 i Kodit Zgjedhor, në tërësi, është 
një dispozitë e zbatueshme që sjell domosdoshmërisht një produkt konkret, 
për arsye se vendos përpara detyrimit ligjor Komisionin e Kufijve të Zonave 
Zgjedhore dhe Kuvendin e Shqipërisë për të miratuar ndarjen e re të zonave 
zgjedhore jo më vonë se 6 muaj përpara përfundimit të mandatit të Kuvendit. 
Për Gjykatën Kushtetuese është i njohur rregulli i pranuar në doktrinë dhe në  
jurisprudencën kushtetuese, se gjatë kontrollit abstrakt të kushtetutshmërisë 
së një norme juridike nuk kërkohet ardhja e pasojës për të legjitimuar kërkue-
sin. Tipari dallues i një kërkese të tillë është se ajo vë në lëvizje një kontroll 
abstrakt e objektiv të ligjit, pasi interesi që kërkohet të mbrohet nuk është 
thjesht individual, por është një interes që lidhet me respektimin e parimeve 
kushtetuese dhe me funksionimin e rregullt të shtetit të së drejtës. Qëllimi i 
kontrollit të kushtetutshmërisë së ligjeve është njëkohësisht edhe parandalimi 
i pasojave negative që mund të vijnë nga zbatimi i tyre. Ky është dhe një 
qëndrim i mbajtur edhe në jurisprudencën tonë kushtetuese. Nga ky kënd-
vështrim i problemit, Gjykata Kushtetuese e konsideron Partinë Socialde-
mokrate, në cilësinë e kërkuesit, si një subjekt të legjitimuar dhe që ka interes 
për çështjen në shqyrtim.

...Formulimi ligjor i parashikuar në këtë dispozitë të Kodit Zgjed-
hor paraqet një ndryshim duke e krahasuar me legjislacionin zgjedhor të 
mëparshëm. Në këtë kod përdoret për herë të parë kriteri zgjedhës që kanë marrë 
pjesë në votime në ndryshim nga Kodi Zgjedhor i vitit 2001 dhe i gjithë legjisla-
cioni i mëparshëm që njihte kriterin zgjedhës të regjistruar. Çështja që shtrohet 
për shqyrtim përpara Gjykatës Kushtetuese lidhet me pajtueshmërinë ose jo 
me Kushtetutën të kriterit ligjor zgjedhës që kanë marrë pjesë ne votime. Për të 
konkluduar mbi kushtetutshmërinë e dispozitës objekt shqyrtimi, Gjykata 
Kushtetuese çmon të nevojshme të analizojë sipas metodave të interpretimit 
historik, teleologjik dhe zgjerues kriterin ligjor të numrit të zgjedhësve që kanë 
marrë pjesë në votime, në raport me nenin 64, pika 1 të Kushtetutës së Repub-
likës së Shqipërisë, si dhe me dispozita të tjera që sanksionojnë parimet dhe 
konceptet që lidhen me të drejtën e zgjedhjes dhe me barazinë e votës.  

E drejta e zgjedhjes është një ndër të drejtat kushtetuese të shtetasve 
që luan një rol kryesor në procesin zgjedhor. Kjo e drejtë që sanksionohet në 
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nenin 45 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë njihet si e drejtë e votës së 
barabartë dhe si barazi e shtetasve në zgjedhje. Si barazia e votës, ashtu dhe 
barazia e konkuruesve në zgjedhje, që është konkretizimi i shanseve politike 
të barabarta, janë të domosdoshme për realizimin e një procesi zgjedhor të 
drejtë. Subjekte përfituese të këtij parimi janë zgjedhësit nga njëra anë, si dhe 
konkuruesit në zgjedhje nga ana tjetër, ku përfshihen partitë politike, koalicio-
net e partive, kandidatët e tyre si dhe kandidatët e pavarur. Koncepti i votës 
së barabartë u jep të drejtë zgjedhësve, sa të jetë e mundur, të ndikojnë në 
mënyrë të njëllojtë dhe me të njëjtën peshë në rezultatin e zgjedhjeve. 

Parimi kushtetues i barazisë së votës lidhet në mënyrë të pandashme 
dhe me sistemin zgjedhor. Nisur nga lloji i sistemit zgjedhor, barazia e peshës 
së çdo vote nuk nënkupton barazinë e saktë matematike të kontributit të çdo 
vote në rezultatin final të zgjedhjeve. Pesha e çdo vote është e lidhur me me-
kanizmat e sistemit zgjedhor dhe është e pashmangshme ekzistenca e dal-
limeve në influencën që mund të ketë çdo votë në varësi nga mekanizmat e 
adoptuar. Kështu, në sistemin mazhoritar, ky parim kuptohet si mundësi e 
barabartë për të patur sukses, për arsye se votat e dhëna për kandidatin që 
nuk ka marrë shumicën nuk llogariten dhe në këtë kuptim nuk marrin vlerën 
e duhur. Në sistemin mazhoritar mjafton që të garantohet vlera numerike 
e votës dhe zgjedhësve t’u jepet shansi i barabartë, pavarësisht se vetëm një 
pjesë e votave vlerësohet ose ndikon në rezultat. Ndërsa në sistemin propor-
cional formalizimi i barazisë së votës shkon më tej, që do të thotë jo vetëm 
vlerë numerike e njëjtë, por edhe vlerë e njëjtë suksesi ose ndikim i njëjtë në 
rezultat. 

Në sistemin e zgjedhjeve të pranuar në Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë, që është një përzierje e dy sistemeve të mësipërme, parimi i bara-
zisë së votës synon që në procesin e votimit për ndarjen e vendeve në parla-
ment, parimisht, votat të kenë të njëjtën peshë në rezultatin e zgjedhjeve. Në 
realizimin e këtij parimi, përcaktimi i drejtë i kufijve të zonave zgjedhore ka 
një ndikim të drejtpërdrejtë. Ndarja e zonave zgjedhore nuk duhet koncep-
tuar si një ndarjeje e thjeshtë e natyrës tekniko-administrative. Ajo përbën një 
proces me rëndësi kushtetuese dhe është pjesë integrale e parimit të barazisë 
së votës. 

Në nenin 64, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë para-
shikohet: “Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë. 100 deputetë zgjidhen dre-
jtpërdrejt në zona njëemërore me numër të përafërt zgjedhësish...“ Nëpërmjet 
kësaj dispozite të Kushtetutës njihet dhe pranohet parimi i fuqisë së barabartë 
në votim që nënkupton, se vota e çdo shtetasi ka vlerë të njëjtë dhe askush 
në zgjedhje nuk mund të ketë më tepër përparësi dhe privilegj në raport me 
zgjedhësit e tjerë. Barazia e votës kërkon që kufijtë ndërmjet zonave zgjedhore 
të hartohen në një mënyrë të tillë që mandatet në parlament të shpërndahen 
në mënyrë të barabartë dhe në përputhje me kriterin specifik të proporciona-
litetit. 

...Gjykata Kushtetuese çmon se është tepër e rëndësishme për çdo 
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shtet të së drejtës që zbaton rregullat e një shoqërie demokratike, të gëzojë 
hapësira të konsiderueshme për të përcaktuar rregulla dhe kritere të drejta 
brenda rendit të tij kushtetues, në përputhje me kushtet konkrete si dhe me 
faktorët e ndryshëm politikë, historik, social, kulturor, tradicional, të cilët janë 
tepër përcaktues. Ligjvënësi ka hapësirë veprimi për të vlerësuar vetë duke 
parashikuar në ligj kritere të tilla që i përgjigjen në realitet dhe objektivisht 
parimit të barazisë së votave dhe përfaqësimit të barabartë. Detyrë e Gjykatës 
Kushtetuese nuk është që të vihet në rolin e ligjvënësit pozitiv dhe të përcakto-
jë rregullimet ligjore, por të kontrollojë nëse zgjidhja që jep ligjvënësi nëpërm-
jet përcaktimeve të kritereve ligjore për ndarjen e zonave zgjedhore është ose 
jo në përputhje me dispozitat e Kushtetutës. Nga ky këndvështrim, Gjykata 
Kushtetuese vlerëson të domosdoshme, se për të konkluduar mbi kushtetut-
shmërinë ose jo të kriterit “zgjedhës që kanë marrë pjesë në votime“, parashikuar 
nga neni 73, pika 1 e Kodit Zgjedhor, duhet të analizohet kuptimi i qartë dhe 
i plotë i kriterit “zgjedhës“ në raport me kriterin “numër i përafërt zgjedhësish,“ si 
dhe me dispozita të tjera të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Janë disa 
dispozita në Kushtetutë, ku përmendet shprehimisht termi zgjedhës. Në ne-
nin 64, pika 1 të Kushtetutës përmendet shprehja “numër i përafërt zgjedhësish“. 
Në nenin 68, pika 1 thuhet : “Kandidatët për deputetë mund të paraqiten vetëm nga 
partitë politike, nga koalicionet e partive, si dhe nga zgjedhësit.“ Në nenin 81, pika 
1 thuhet : “Të drejtën për të propozuar ligje e ka Këshilli i Ministrave, çdo deputet, si 
dhe 20 mijë zgjedhës.”. Në nenin 150, pika 1 parashikohet : “Populli, nëpërmjet 
50 mijë shtetasve me të drejtë vote, ka të drejtën e referendumit ..”.  

Kuptimi i termit zgjedhës në dispozitat e sipërcituara duhet analizuar 
në lidhje të ngushtë me të drejtën themelore të shtetasve të sanksionuar në 
nenin 45 të Kushtetutës, në të cilën thuhet :“Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëd-
hjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet.” Në ter-
min kushtetues zgjedhës, që është shumë i gjerë, përfshihen të gjithë shtetasit 
shqiptar, që kanë mbushur moshën e caktuar dhe që nuk janë të përjashtuar 
sipas ligjit, të cilët kanë të drejtën për të zgjedhur (e drejta aktive), si dhe të 
drejtën për t’u zgjedhur (e drejta pasive). Si zgjedhës, në aspektin kushtetues 
përfshihen edhe ata shtetas të cilët për arsye të ndryshme objektive apo sub-
jektive nuk e ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes. Pjesmarrja në votime nuk është 
detyrim për shtetasit dhe për rrjedhojë mos ushtrimi i të drejtës së zgjedhjes 
nga shtetasit është një e drejtë vetëm e tyre, e cila nuk mund të paragjykohet. 
Kjo është një çështje subjektive personale e shtetasve, që përcaktohet në bazë 
të vullnetit të tyre të lirë. E drejta e zgjedhjes, së bashku dhe me të drejtën për 
të paraqitur kandidatët për deputet, për të ushtruar iniciativën legjislative, për 
të kërkuar kryerjen e një referendumi etj, burojnë nga e drejta e shtetasve për 
të qenë zgjedhës.  

Nga ky këndvështrim i problemit, çdo lloj kuptimi tjetër që mund t’i 
jepej këtij termi me ligj, në aspektin ngushtues apo përjashtues do të përbënte 
një çështje të kufizimit kushtetues dhe për rrjedhojë, do të kishte një ndikim të 
drejtpërdrejtë mbi të drejtës themelore të zgjedhjes. Mbi bazën e këtij kuptimi 
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që merr nga Kushtetuta kriteri zgjedhës, Gjykata Kushtetuese thekson se edhe 
shprehja “numër i përafërt zgjedhësish”, e parashikuar në nenin 64, pika 1 të 
Kushtetutës për ndarjen e zonave zgjedhore, përfshin të gjithë zgjedhësit me 
të drejtë vote. Interpretimin kushtetues të këtij koncepti e gjejmë të trajtuar 
hollësisht edhe në jurisprudencën e mëparshme kushtetuese. Në vendimin nr. 
40, datë 17.5.2001, Gjykata Kushtetuese i ka bërë një intrerpretim kësaj fraze 
dhe e ka analizuar të lidhur me numrin e shtetasve me të drejtë vote, duke 
konkluduar ndërmjet të tjerave se “koncepti numër i përafërt zgjedhësish është një 
kriter kushtetues që duhet ta kenë parasysh organet përkatëse kur propozojnë apo mira-
tojnë ndarjen e zonave zgjedhore...”63

Në nenin 73, pika 1 të Kodit Zgjedhor rezulton se ligjvënësi për ndar-
jen e zonave zgjedhore nuk ka përdorur si kriter numerik kriterin kushtetues 
zgjedhës, por i është referuar një kriteri tjetër që lidhet me pjesmarrësit në 
votime. Në ndryshim nga të gjitha dispozitat e tjera të Kodit Zgjedhor, si 
neni 2, pika 28, neni 3, neni 50, 72, 73, 94, 96 etj, që e trajtojnë kriterin zgjed-
hës në kuptimin e shtetasve me të drejtë vote, në dispozitën objekt shqyrtimi 
përdoret kriteri kufizues i numrit të zgjedhësve që kanë marrë pjesë në votime. Ky 
është një kriter i ri që përdoret në legjislacionin tonë zgjedhor dhe paraqitet 
i ndryshëm nga kriteri zgjedhës, si në aspektin sasior, ashtu edhe në drejtim 
të sjelljes së ndryshimeve cilësore në konceptet kushtetuese. Ligjvënësi, duke 
përdorur një kriter tjetër dhe të ndryshëm nga kriteri zgjedhës në përcaktimin 
e ndarjes së zonave zgjedhore, ka zëvendësuar konceptin tërësor me një kon-
cept pjesor, i cili përmban në vetvete kuptimin e ngushtë dhe veçues. Në për-
caktimin e kritereve, ligjvënësi duhet të niset nga respektimi në rradhë të parë 
i koncepteve kushtetuese. Ligjvënësi duke parashikuar për ndarjen e zonave 
zgjedhore kriterin e numrit të zgjedhësve që kanë marrë pjesë në votime, i jep 
atij një kuptim përcaktues, duke e ngushtuar në mënyrë të paarsyeshme kriter-
in kushtetues. Përjashtimi nga neni 73, pika 1 të Kodit Zgjedhor të kriterit 
kushtetues të zgjedhësve dhe parashikimi nga ligjvënësi të një kriteri tjetër, 
është një shmangie nga neni 64, pika 1 e Kushtetutës, që kërkon ndarjen e 
zonave zgjedhore në numër të përafërt zgjedhësish. Për rrjedhojë, një formulim 
i tillë i kësaj dispozite të Kodit Zgjedhor që cënon pa të drejtë përmbajtjen e 
dispozitave kushtetuese, përbën antikushtetushmëri.

Mendimi i pakicës

Pakica, Xh. Zaganjori dhe P.Plloçi ka paraqitur këto argumente lid-
hur me qënien kundër në vendimin e mësipërm: Kërkuesi nuk argumenton 
interesin e tij konkret dhe të drejtpërdrejtë për këtë çështje, ashtu siç kërkon 
paragrafi i dytë i nenit 134 të Kushtetutës. Thjesht fakti i të qenit parti politike 
është i pamjaftueshëm për të justifikuar automatikisht interesin e kërkuesit 
për të kërkuar në Gjykatën Kushtetuese të deklarojë si antikushtetues çdo 
lloj dispozite ligjore lidhur me procesin zgjedhor. Argumenti i kërkuesit  për 

63 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 40, datë 17.5.2001.  
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cënimin ose jo në këtë rast të parimit kushtetues të barazisë midis shtetasve, 
është hipotetik dhe nuk përbën  interes të drejtpërdrejtë të tij si parti politike.

...Ne mendojmë se kriteri i ri ligjor i vendosur në nenin 73 të Kodit 
Zgjedhor është jo vetëm i drejtë, por edhe në harmoni të plotë me Kush-
tetutën. Duke patur parasysh problemet që ekzistojnë ende me saktësinë e 
listave të zgjedhësve si dhe numrin tepër të madh të shtetasve shqiptarë të 
larguar nga Shqipëria, Ligjvënësi ka synuar të përzgjedhë atë kriter që siguron 
më mirë barazinë e votës (neni 45/4 i Kushtetutës) dhe nuk cënon konkur-
rencën e lirë të partive politike në procesin zgjedhor. Përkundrazi, ai garanton 
shanse sa më të barabarta për të gjithë kandidatët dhe partitë politike pjesë-
marrëse në zgjedhje. Ai (Ligjvënësi) ka qenë i ndërgjegjshëm se aktualisht, 
për realizimin sa më mirë të kësaj barazie, ky është mekanizmi më i drejtë dhe 
më i përshtatshëm për Shqipërinë. Argumenti që përdor kërkuesi se kriteri i 
ri krijon mundësi për një përfaqësim më të madh me deputetë për banorë të 
popullsisë së komunave në krahasim me popullsinë e qytetit (meqënëse sipas 
tij pjesëmarrja në votim e popullsisë së qytetit është deri në 50% më pak se ajo 
e komunave), është jo vetëm hipotetik dhe i padrejtë, por edhe antikushtetues.

Nga ana tjetër mendojmë se kjo zgjidhje është në përputhje të plotë 
edhe me nenin 64/1 të Kushtetutës. Ne vlerësojmë se në konceptin “numër 
i përafërt zgjedhësish” që përmend ky nen, përfshihen si individët e regjis-
truar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve (kriteri i mëparshëm), ashtu edhe 
zgjedhësit që kanë marrë pjesë në votime në çdo njësi zgjedhore në zgjedhjet e 
fundit (kriteri i ri – neni 73/1 i Kodit Zgjedhor). Për më tepër, në kundërshtim 
me konkluzionet e shumicës, ne theksojmë se koncepti i ri nuk ka aspak kara-
kter kufizues apo përjashtues. Ai nuk zëvëndëson asnjë koncept tërësor me 
koncept pjesor dhe nuk cënon asnjë të drejtë, as të drejtën individuale të votës 
dhe asnjë dispozitë kushtetuese. Çdo shtetas me të drejtë vote, si brenda ashtu 
edhe jashtë Shqipërisë, është i regjistruar dhe e gëzon lirisht këtë të drejtë si në 
rastin e parë (në bazë të kriterit të vjetër), ashtu edhe në rastin e dytë (kriteri 
i ri). Ligjvënësi ka për detyrë që në bazë të frymës së Kushtetutës dhe stand-
arteve ndërkombëtare mbi zgjedhjet, brenda mundësive, të garantojë barazinë 
e votës së tij dhe përmes saj barazinë e shanseve për të gjithë kandidatët dhe 
forcat politike pjesëmarrëse në zgjedhje. Dhe këtë e realizon dukshëm më së 
miri kriteri i ri, pra neni 73/1 i Kodit Zgjedhor. 

Koment

Në fakt, çështja objekt shqyrtimi më tepër se një çështje kushtetuese 
është një çështje fakti për shkak të rrethanave konkrete të regjistrimit korrekt 
të popullsisë në vend. Ligjvënësi zgjedhor është përpjekur të gjejë një zgjidhje 
për t’u përshtatur me situatën konkrete të popullisë që voton. Termi “zgjedhës 
që kanë votuar në zgjedhjet e fundit” në fakt të jep përshtypjen sikur ligjvë-
nësi kërkon të detyrojë/inkurajojë zgjedhësit që të votojnë përndryshe do të 
“ndëshkohen” me përjashtim nga kjo e drejtë ose nga përfshirja e tyre në 
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një zonë të caktuar zgjedhore. Në fakt, qëllimi i ligjvënësit nuk është ky. Ai 
është nisur nga një situatë e pazakontë, ku regjistrimi i popullsisë që banon 
aktualisht në një zonë të caktuar zgjedhore nuk është i saktë, gjë e cila krijon 
probleme në përcaktimin e zonave zgjedhore. Duke figuruar si të regjistruar 
në një zonë të caktuar persona që ose janë me banim jashtë vendit ose brenda 
vendit po një zonë tjetër zgjedhore dhe të patransferuar me gjendje civile, 
ata rezultojnë si banorë të zonës nga kanë ardhur duke rritur artificialisht 
numrin e votuesve. Në këtë mënyrë prishej balanca midis zonave zgjedhore 
të cilat duhet të kenë numër të përafërt zgjedhësish për të garantuar barazinë 
e votës. Megjithatë nga ana tjetër, zbatimi i kriterit “zgjedhës që kanë votuar 
në zgjedhjet e fundit” çon në përjashtimin e atyre zgjedhësve që për arsye të 
ndryshme objektive nuk kanë votuar p.sh kanë qenë sëmurë ose kanë refuzuar 
të votojnë. Dmth ligjvënësi në një farë mënyre ndëshkon zgjedhësit, nëse këta 
të fundit për çfarëdo arsye nuk kanë votuar në zgjedhjet e fundit. Me të dre-
jtë, GJK ka konstatuar se ky përjashtim cenon parimin e demokracisë dhe të 
votës së lirë të zgjedhësve. 
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Vendimi nr.25, datë 24.7.2009 (V-25/2009 – Referendumi për ndryshimin 
e Kushtetutës)

Fjalë kyçe: referendum kushtetues, sovraniteti popullor, demokraci përfaqë-
suese, demokraci direkte, amendament kushtetues.

“Stabiliteti i Kushtetutës është një veçori, e cila, së bashku me veçori të 
tjera të saj e bën rregullimin normativ kushtetues të ndryshëm nga rregullimi nor-
mativ i bërë me akte ligjore të një fuqie më të ulët. Stabiliteti i Kushtetutës është 
një vlerë kushtetuese. Kjo garantohet nga një procedurë e vështirë dhe komplekse 
e amendimeve të Kushtetutës, e parashikuar nga neni 177 i Kushtetuës. Gjykata 
çmon se kjo qëndrueshmëri mund të dëmtohet nëse një amendament kushtetues, i 
miratuar me një shumicë prej dy të tretash dhe për të cilin nuk është kërkuar që 
t’i nënshtrohet referendumit nga subjektet e parashikuara në nenin 177 të Kush-
tetutës, mund të shfuqizohet nëpërmjet një referendumi të kërkuar nga 50 mijë 
zgjedhës. Kushtetuta ka krijuar hapësirë për pakicën e anëtarëve të Kuvendit, e 
përbërë prej një të pestës së anëtarëve të tij që në rastin kur nuk bie dakord me shu-
micën e anëtarëve prej dy të tretash për amendamentin kushtetues, të kërkojë që ky 
i fundit t’i nënshtrohet referendumit. Megjithatë Kushtetuta, në mënyrë të qartë 
nuk synon mbajtjen gjithmonë të një referendumi mbi ndryshimet e Kushtetutës, 
por e kushtëzon atë vetëm në ato raste kur konsensusi i gjerë politik mungon. Në 
këtë kuptim, neni 177 parashikon garanci të mjaftueshme për pakicat (një e pesta 
e anëtarëve) pa qenë nevoja t’i drejtohet parashkimeve të nenit 150 të Kushtetutës.

...Në një shtet kushtetues, ideja e një pushteti, i cili nuk përballet me dety-
rime dhe kufizime që burojnë nga Kushtetuta, nuk mund të pranohet. Sovraniteti 
i popullit, i vendosur në kuadrin e një sistemi kushtetues e ligjor, nuk mund të 
ngatërrohet me pushtetin themelor dhe kërkesa për të ndjekur disa procedura të 
veçanta gjatë ushtrimit të tij është tërësisht në përputhje me sovranitetin popul-
lor... kushtetutëbërësi ka shprehur një preferencë të qartë në favor të demokracisë 
përfaqësuese. Instrumentet e demokracisë direkte zenë vend në këtë vështrim, jo 
si pushtet konkurrues i organeve përfaqësuese, por si instrumente që mundësojnë 
mënjanimin e mungesës së veprimit nga ana e përfaqësuesve ose balancimin e kësaj 
mungese. Referendumi, si një nga instrumentet e demokracisë direkte, nuk për-
bën alternativë ndaj procesit ligjvënës të parlamentit. Ai nuk mundëson bërjen e 
ligjeve, funksion i cili u është ngarkuar ekskluzivisht ligjvënësve...”

Rrethanat e çështjes

Një grupi nismëtar prej 24 zgjedhësish i është drejtuar Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) me  kërkesë për fillimin e procedurave për 
zhvillimin e një referendumi të përgjithshëm për shfuqizimin e neneve 5, 7 
dhe 8 të ligjit nr.9904, datë 21.04.2008 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8417, 
datë 21.10.1998 “Kushtetuta e RSH”, të ndryshuar”. Në kërkesën drejtuar 
KQZ-së kërkohet edhe pajisja me fletët tip për mbledhjen e nënshkrimeve të 
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50 mijë zgjedhësve. KQZ-ja, me vendimin nr.47, datë 05.06.2008, vendosi 
mospranimin për shqyrtim të kërkesës së Grupit Nismëtar për Zhvillimin 
e Referendumit (Grupi Nismëtar) me arsyetimin se kërkesa e paraqitur ka 
të bëjë me një “referendum kushtetues”, sipas nenit 122 të Kodit Zgjedhor 
dhe jo me “referendum të përgjithshëm”, parashikuar nga neni 126 i Kodit 
Zgjedhor. Si rrjedhojë, kërkesa u konsiderua se nuk është objekt shqyrtimi 
nga ky organ. Grupi Nismëtar për Zhvillimin e Referendumit, më pas, iu 
drejtua Gjykatës Kushtetuese me kërkesën për “Shfuqizimin e vendimit të më-
sipërm të KQZ-së dhe interpretimin e nenit 150, pika 1 dhe nenit 177 të Kushtetutës” 
pasi ky vendim është rrjedhojë e një procesi të parregullt ligjor si rezultat i të 
cilit është cenuar e drejta kushtetuese për zhvillimin e një referendumi. Sipas 
kërkuesit, vendimi i kundërshtuar i KQZ-s është marrë në tejkalim të kompe-
tencave të KQZ-së, të cilat i takojnë Gjykatës Kushtetuese. Grupi i individëve 
që paraqet këtë kërkesë, sipas kërkuesit, gëzon të drejta kushtetuese jo vetëm 
si subjekt i një procesi që rregullohet nga Kodi Zgjedhor, por potencialisht 
si mbrojtës i të drejtave thelbësore kushtetuese që rrjedhin nga neni 150 i 
Kushtetutës. Për këto arsye ai legjitimohet edhe për të kërkuar interpretimin e 
Kushtetutës sipas nenit 124 dhe 134/2 të Kushtetutës. Neni 177 i Kushtetutës 
rregullon procedurën për referendum kushtetues, që ka të bëjë me faktin se ky 
lloj referendumi kërkohet vetëm për miratimin apo ratifikimin e ndryshimeve 
kushtetuese të realizuara nëpërmjet procedurave parlamentare. Ky është një 
referendum konsultativ apo “konsultim popullor”. Ushtrimi i drejtpërdrejtë i 
sovranitetit bëhet sipas nenit 150/1 të Kushtetutës.

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata rithekson se çdo dispozitë e Kushtetutës duhet të interpreto-
het në mënyrë që të jetë e pajtueshme me parimet themelore kushtetuese. Kjo, 
për arsye se të gjitha normat dhe parimet kushtetuese formojnë një sistem 
harmonik. Natyra e Kushtetutës, koncepti i kushtetutshmërisë, nënkupton që 
Kushtetuta nuk mund të ketë kontradikta të brendshme. Për pasojë, asnjë dis-
pozitë e Kushtetutës nuk mund të nxirret jashtë kontekstit të saj dhe të inter-
pretohet më vete (Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.2, datë 19.01.2005). Në 
këtë linjë duhet të interpretohen edhe dispozitat objekt shqyrtimi. Lidhur me 
çështjen në shqyrtim, Kushtetuta ka rregulluar, në një pjesë të veçantë, pro-
cedurat për rishikimin e Kushtetutës (Pjesa e shtatëmbëdhjetë, neni 177). Për 
rrjedhojë, shqyrtimi i çështjes nëse neni 150 zbatohet gjithashtu ndaj ligjeve 
për rishikimin e kushtetutës nuk mund të vlerësohet pa marrë në konsideratë 
dhe nenin 177 të Kushtetutës. Sipas këtij neni, një amendament kushtetues i 
miratuar, mund t’i nënshtrohet referendumit në dy raste: 1) kur vendosin dy 
të tretat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit (neni 177/4); 2) kur kërkohet nga një 
e pesta e anëtarëve të Kuvendit (neni 177/5). Duke qenë se neni 177 i Kush-
tetutës së Shqipërisë është dispozitë e veçantë për ndryshimin e Kushtetutës 
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duhet prezumuar se, ky nen, trajton në mënyrë të hollësishme mundësitë e 
organizimit të një referendumi kushtetues për një ndryshim të Kushtetutës. 
Nga kuptimi i nenit 177 del se, një amendament kushtetues nuk i nënshtrohet 
referendumit në mënyrë të detyrueshme, por vetëm në rastin kur e kërkojnë 
subjektet e përmendura më sipër. Neni 177 nuk parashikon të drejtën për të 
thirrur një referendum për shfuqizimin e një ndryshimi të Kushtetutës nga 50 
mijë shtetas me të drejtë vote. Kjo do të thotë që, përfshirja e drejtpërdrejtë 
e popullit në procesin kushtetutëbërës mundësohet vetëm nëpërmjet përfaqë-
suesve të tyre në Kuvend. 

Gjykata thekson se Kushtetuta, si ligji më i lartë në Republikën e 
Shqipërisë, duhet të jetë një akt i qëndrueshëm. Stabiliteti i Kushtetutës është 
një veçori, e cila, së bashku me veçori të tjera të saj, e bën rregullimin nor-
mativ kushtetues të ndryshëm nga rregullimi normativ i bërë me akte ligjore 
të një fuqie më të ulët. Stabiliteti i Kushtetutës është një vlerë kushtetuese. 
Kjo garantohet nga një procedurë e vështirë dhe komplekse e amendimeve të 
Kushtetutës, e parashikuar nga neni 177 i Kushtetuës. Gjykata çmon se kjo 
qëndrueshmëri mund të dëmtohet nëse një amendament kushtetues, i mi-
ratuar me një shumicë prej dy të tretash dhe për të cilin nuk është kërkuar 
që t’i nënshtrohet referendumit nga subjektet e parashikuara në nenin 177 të 
Kushtetutës, mund të shfuqizohet nëpërmjet një referendumi të kërkuar nga 
50 mijë zgjedhës. Kushtetuta ka krijuar hapësirë për pakicën e anëtarëve të 
Kuvendit, e përbërë prej një të pestës së anëtarëve të tij që në rastin kur nuk 
bie dakord me shumicën e anëtarëve prej dy të tretash për amendamentin 
kushtetues, të kërkojë që ky i fundit t’i nënshtrohet referendumit. Megjithatë 
Kushtetuta, në mënyrë të qartë nuk synon mbajtjen gjithmonë të një referen-
dumi mbi ndryshimet e Kushtetutës, por e kushtëzon atë vetëm në ato raste 
kur konsensusi i gjerë politik mungon. Në këtë kuptim, neni 177 parashikon 
garanci të mjaftueshme për pakicat (një e pesta e anëtarëve) pa qenë nevoja t’i 
drejtohet parashkimeve të nenit 150 të Kushtetutës. 

...Gjykata thekson se në një shtet kushtetues, ideja e një pushteti, i 
cili nuk përballet me detyrime dhe kufizime që burojnë nga Kushtetuta, nuk 
mund të pranohet. Sovraniteti i popullit, i vendosur në kuadrin e një siste-
mi kushtetues e ligjor, nuk mund të ngatërrohet me pushtetin themelor dhe 
kërkesa për të ndjekur disa procedura të veçanta gjatë ushtrimit të tij është 
tërësisht në përputhje me sovranitetin popullor. Kushtetuta e Shqipërisë në 
mënyrë të qartë e ka lidhur ushtrimin e sovranitetit popullor me rregulla të 
veçanta. Është e vërtetë se në përputhje me nenin 2, pika 1 e Kushtetutës 
“sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i takon popullit”. Por, ky deklarim nuk 
nënkupton ushtrimin e sovranitetit nga populli në mënyrë të pakushtëzuar. 
Siç Gjykata theksoi më sipër, një nen i Kushtetutës duhet të interpretohet 
në kontekstin e Kushtetutës si një e tërë dhe jo i izoluar. Paragrafi në vijim i 
të njëjtit nen deklaron, se “populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve 
të tij ose drejtpërdrejt”. Nga interpretimi literal dhe historik i këtij paragrafi 
Gjykata çmon, se kushtetutëbërësi ka shprehur një preferencë të qartë në fa-
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vor të demokracisë përfaqësuese. Instrumentet e demokracisë direkte zenë 
vend në këtë vështrim, jo si pushtet konkurrues i organeve përfaqësuese, por 
si instrumente që mundësojnë mënjanimin e mungesës së veprimit nga ana 
e përfaqësuesve ose balancimin e kësaj mungese. Referendumi, si një nga in-
strumentet e demokracisë direkte, nuk përbën alternativë ndaj procesit ligjvë-
nës të parlamentit. Ai nuk mundëson bërjen e ligjeve, funksion i cili u është 
ngarkuar ekskluzivisht ligjvënësve (Shih  vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.31, 
datë 19.11.2003). 

Sovraniteti i popullit është një parim shumë i përgjithshëm, i cili 
bëhet i zbatueshëm nëpëmjet dispozitave të veçanta të Kushtetutës dhe nuk 
mund të përdoret për përjashtimin e këtyre dispozitave. Gjykata çmon, se ne-
net 150-152 dhe 177 të Kushtetutës janë në harmoni me parimin e sovranitetit 
popullor siç parashikohet nga neni 2. Këto nene nuk vijnë në kundërshtim 
me parimin, por e konkretizojnë atë duke treguar masën në të cilën sovran-
iteti ushtrohet nga përfaqësuesit, drejtpërdrejt nga populli apo në mënyrë të 
kombinuar. Bazuar në analizën e mësipërme, Gjykata arrin në përfundimin 
se Kushtetuta e Shqipërisë lejon thirrjen e një referendumi për amendamentet 
kushtetuese vetëm brenda kufijve të parashikuar nga neni 177. E drejta e 50 
mijë shtetasve me të drejtë vote për të kërkuar shfuqizimin e një ligji, sipas 
nenit 150, nuk shtrihet në ligjet për rishikimin e Kushtetutës. 

Për sa më sipër, Gjykata çmon se kërkuesi nuk legjitimohet për të 
kërkuar shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.47, 
datë 05.06.2008, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Gjykatën Kush-
tetuese.

Mendimi i pakicës 

Pakica, anëtarët F.Abdiu, S.Sadushi dhe S. Berberi në këtë vendim 
ndalet në dy aspekte: në legjitimimin e kërkuesit dhe me pretendimin për 
themelin e kërkesës. Lidhur me legjitimimin e kërkuesit, pakica çmon se 
KQZ-ja, me vendimin e sipërpërmendur, ka cenuar të drejtën legjitime të 
kërkuesit për të kërkuar fillimin e procedurave për zhvillimin e një referen-
dumi të përgjithshëm. Kjo e drejtë e kërkuesit bazohet në pikën 1 të nenit 
150 të Kushtetutës dhe nenit 126 të Kodit Zgjedhor. Grupi nismëtar, ka 
kërkuar të ushtrojë të drejtën e tij ligjore, duke kërkuar fillimin e procedu-
rave për një referendum të përgjithshëm. Kodi Zgjedhor, në zbatim të nenit 
150 të Kushtetutës, ka parashikuar rregulla të posaçme ligjore që nëpërmjet 
një grupi nismëtar prej 12 shtetasish, përmbush njëkohësisht edhe të drejtën 
kushtetuese të 50 mijë shtetasve për zhvillimin e referendumit. Interesi i 
grupit nismëtar, në këtë fazë në të cilën ndodhet çështja, është i përligjur. 
Nga ana tjetër, KQZ-ja, në këtë fazë të procesit, në kuptim të dispozitës 
përkatëse të Kodit Zgjedhor, ka të drejtë të vendos për pranimin ose mos-
pranimin e kërkesës, duke e bazuar vendimin mbi rregullsinë e dokumenta-
cionit të paraqitur dhe  plotësimin e kritereve ligjore lidhur me kërkesat për 
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fillimin e procedurave për referendum. Kushtetutshmëria e çështjes që do 
t’i nënshtrohet referendumit, sipas nenit 152 të Kushtetutës, nuk vlerësohet 
nga KQZ-ja, por nga Gjykata Kushtetuese në një fazë të mëvonshme. Për 
rrjedhojë, pakica vlerëson se kërkuesi,ka interes në kuptim të nenit 134, 
pika 2, e Kushtetutës për të kërkuar kontrollin e kushtetushmërisë së ven-
dimit nr. 47, datë 05.06.2008, të KQZ-së, që sipas tij e ka penguar fillimin 
e procedurës ligjore për realizimin e referendumit. Pakica çmon se kërkuesi 
ka plotësuar kushtin e kërkuar nga neni 131, shkronja “f ”, e Kushtetutës 
për shterimin e të gjitha mjeteve juridike për mbrojtjen e të drejtës së tyre 
për fillimin e procedurave për zhvillimin e një referendumi të përgjithshëm. 

Lidhur me pretendimin për cënimin e procesit të rregullt ligjor, pa-
kica arsyeton se sipas nenit 42/1 të Kushtetutës dhe jurisprudencës tashmë 
të konsoliduar të Gjykatës Kushtetuese, e drejta e individit për një proces të 
rregullt ligjor nuk është e kufizuar vetëm në procesin gjyqësor, por edhe p.sh. 
në procese disiplinore administrative (Shih vendimin nr. 21, datë 01.10.2008 
vendimin nr. 76/2002 të Gjykatës Kushtetuese). Kërkuesi pretendon se procesi 
i zhvilluar nga KQZ është i parregullt pasi ky organ ka vepruar ne tejkalim 
të kompetencave që i jep ligji. Në përpjekje për të bërë një analogji ndërmjet 
elementëve të një procesi të rregullt ligjor me ato të një procesi të rregullt 
gjyqësor sipas nenit 42 të Kushtetutës dhe 6 të KEDNJ, kuptimi i  termit 
‘gjykatë e caktuar me ligj’ si element i procesit të rregullt gjyqësor mund të 
hedhë dritë mbi kuptimin e organit administrativ, i cili detyrohet të respe-
ktojë standardet e procesit të rregullt ligjor. Gjykata, në jurisprudencën e saj 
ka interpretuar termin “gjykatë e caktuar me ligj” në shumë raste. Sipas saj, 
e drejta për t’u gjykuar nga një gjykatë “e caktuar me ligj” është element i 
procesit të rregullt ligjor, sipas nenit 42 të Kushtetutës të Republikës së Shq-
ipërisë dhe nenit 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por e 
drejta e çdo pale për t’u dëgjuar në seancë përpara një gjykate kompetente, 
kërkon gjithashtu që gjykata të ketë juridiksion për të dëgjuar çështjen dhe 
që kompetenca t’i jetë dhënë prej ligjit...Nga formulimet e mësipërme, kon-
cepti i gjykatës së caktuar me ligj, lidhet qartazi me veprimin në përputhje 
me kompetencën e caktuar me ligj. Për analogji, çdo organ administrativ 
mund të konsiderohet se vepron në përputhje me nenin 42 të Kushtetutës 
dhe respekton të drejtën për një proces të rregullt ligjor nëse vepron në bazë, 
përputhje dhe brenda kompetencave që i jep ligji. 

Gjykata Kushtetuese është shprehur më parë për rëndësinë dhe in-
strumentin e referendumit si mjet kushtetues i lidhur me nocionin e sovra-
nitetit të popullit (neni 2/1 i Kushtetutës), që ushtrohet nëpërmjet përfaqë-
suesve të zgjedhur prej tij ose në mënyrë të drejtpërdrejtë (neni 2/2). Çështja 
e përcaktimit të kushteve dhe rasteve, në të cilat populli mund ta ushtrojë 
sovranitetin në mënyrë të drejtpërdrejtë, merr një rëndësi themelore (Shih 
vendimin e GJK nr. 31, datë 19.11.2003). Nga ky këndvështrim, kompe-
tenca e KQZ-së për shqyrtimin e kërkesës për fillimin e procedurave për 
zhvillimin e referendumit interpretohet se duhet ushtruar në mënyrë strikte 
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dhe brenda kufijve që përcaktojnë nenet 126 dhe 128 të Kodit Zgjedhor. 
Neni 129 i KZ parashikon se KQZ-ja pasi verifikon rregullsinë e kërkesave, 
ia përcjell kërkesat për referendum të Përgjithshëm Presidentit të Repub-
likës dhe Gjykatës Kushtetuese. Këto kërkesa KQZ-ja duhet t’ia dërgojë për 
vlerësim Gjykatës Kushtetuese, dhe është kjo e fundit që vendos paraprak-
isht për kushtetueshmërinë e kërkesave për referendum të përgjithshëm nga 
pikëpamja e çështjeve që shtrohen në kërkesë. Vendimi i KQZ-së, objekt 
shqyrtimi para Gjykatës Kushtetuese, në pjesën arsyetuese të tij përmban 
vlerësime rreth kërkesës së grupit nismëtar për fillimin e procedurave për 
zhvillimin e një referendumi, të cilat për nga përmbajtja janë drejtpërdre-
jtë interpretime që lidhen me kushtetueshmërinë e çështjeve që shtrohen 
për referendum. Mbi bazën e kësaj analize kushtetuese pakica konkludon, 
se vendimi nr.47, datë 05.06.2008 i KQZ është rezultat i një procesi jo të 
rregullt ligjor për shkak të tejkalimit të kompetencave që i ka caktuar ligji 
këtij organi.

Koment

Ky vendin është një nga më të debatuarit sot për shkak të pozicionit 
të Gjykatës në vlerësimin e të drejtës për referendum të zgjedhësve. Sipas 
Gjykatës, e drejta e 50 mijë shtetasve me të drejtë vote për të kërkuar shfuq-
izimin e një ligji, sipas nenit 150, nuk shtrihet në ligjet për rishikimin e 
Kushtetutës, pasi ky ka qenë vullneti i ligjvënësit kushtetues. Ndërsa pakica 
në këtë vendim, i referohet konceptit të juridiksionit të KQZ, i cili duhej 
ta kishte pranuar kërkesën për referendum nëse plotësonte kriteret formale 
dhe më pas ta dëegonte atë në Gjykatë, e cila duhej të shprehej për thelbin. 
Sipas pakicës, KQZ ka tejkaluar kompetencat e veta në këtë rast duke u 
marrë me thelbin e kërkesës. 

Pavarësisht argumenteve të përdorura nga shumica dhe pakica në 
këtë vendim, ajo që merr rëndësi në këtë rast është mundësia e zgjedhësve 
për të kërkuar zhvillimin e referendumit për ndryshimet që mund t’i bëhen 
Kushtetutës. Sipas rregullimit aktual kushtetues dhe jurisprudencës së de-
ritanishme të Gjykatës, rezulton se kjo mundësi është mjaft e vogël dhe 
varet tërësisht nga vullneti i ligjvënësit, rast pas rasti, nëse dëshiron apo jo 
ta lejojë një gjë të tillë. Një zgjidhje e tillë nuk rezulton të jetë në kundërsh-
tim me parimin e demokracisë por mbështetet më së shumti në sistemin e 
demokracisë përfaqësuese, tipike për republikat parlamentare. Megjithatë, 
parë nga një këndvështrim tjetër, rezulton se de facto kufizohet ndjeshëm e 
drejta e zgjedhësve për të shprehur vullnetin e tyre në mënyrë të drejtëpër-
drejt për një çështje mjaft të ndjeshme siç është ndryshimi i Kushtetutës. 
Duke iu referuar natyrës së Kushtetutës si kontratë sociale midis popullit 
dhe pushtetarëve, rezulton se populli, nëse nuk ka vullnet nga ana e push-
tetmbajtësve, nuk mund të realizojnë asnjëherë ndryshim kushtetues ose të 
mospranojnë ndryshimet e bëra nga ligjvënësi. Gjithsesi, rezultati në të cilin 
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ka arritur Gjykata në këtë rast nuk mund të debatohet, pasi, sipas rregullimit 
aktual kushtetues, nuk ka hapësirë interpretimi të ndryshëm.
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Vendimi nr.32, datë 21.6.2010 (V-32/2010 – Konkurrimi i lirë i partive poli-
tike)

Fjalë kyçe: Parimi i zgjedhjeve të lira, të barabarta; konkurrim i lirë midis 
partive politike; prag zgjedhor, parti parlamentare dhe joparlamentare.

“Parimi i konkurrimit të lirë të partive politike përfshin detyrimin e shtetit 
për të respektuar shanset e barabarta të të gjitha partive dhe zbatohet në legjislacio-
nin që rregullon kushtet e këtij konkurrimi, si dhe në konfliktet ndërmjet pjesëmar-
rësve në të. Duke qenë se një efekt i tillë ndikon në respektimin e parimit të barazisë, 
Gjykata vlerëson se çfarëdolloj ndërhyrjeje nga ligjvënësi mbi këto kushte duhet të 
udhëhiqet nga interesi publik. Ligjvënësi e ka të ndaluar të trajtojë palët në mënyrë 
të dallueshme nga njëra-tjetra, përveçse kur ekzistojnë arsye të forta përjashtimore 
për ta bërë këtë.  

...Konkurrimi i lirë ndërmjet partive është një shfaqje e drejtpërdrejtë e 
natyrës pluraliste të shoqërisë demokratike dhe është pikërisht mbrojtja e pluralizmit 
në jetën politike që ka kuptim për vetë ekzistencën e kësaj shoqërie. Gjykata thekson 
se çdo kufizim i drejtpërdrejtë ose i tërthortë mbi barazinë e partive në konkurrimin 
zgjedhor nuk duhet të ketë një pasojë diferencuese ose të përbëjë një trajtim prefer-
encial për disa parti, ose të ndalojë pjesëmarrjen e partive politike në konkurrimin 
zgjedhor.”

Rrethanat e çështjes

Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptarë (PBPSH) si subjekt 
politik ka shprehur vullnetin të marrë pjesë aktivisht në zgjedhjet politike të zh-
villuara më 28.06.2009, por nuk ka mundur të regjistrohet si subjekt pjesëmarrës 
në zgjedhje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pasi (sipas tij) ka qenë prak-
tikisht “i pakapërcyeshëm” sigurimi i 10.000 nënshkrimeve të mbështetësve të 
tij, procedurë e cila në bazë të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor 
i Republikës së Shqipërisë” duhet të kryhet në Komisionin Qendror të Zgjed-
hjeve (KQZ) apo përpara noterit. Ai pretendoi para Gjykatës se i ishte cenuar 
e drejta kushtetuese e barazisë përpara ligjit, parashikuar nga neni 18 i Kush-
tetutës dhe barazia në zgjedhje, e sanksionuar nga neni 1, pika 3 e Kushtetutës, 
pasi rregullimi i parashikuar nga nenet 68 dhe 71 të Kodit Zgjedhor krijon një 
barrierë të pakapërcyeshme për subjektet e reja politike që dëshirojnë të marrin 
pjesë në zgjedhje, pasi ajo e kushtëzon pjesëmarrjen e tyre në garën zgjedhore 
me mbështetjen e 10.000 personave që duhet të nënshkruajnë përpara noterit 
ose pranë KQZ-së. Sipas përllogaritjeve të kërkuesit, rezulton se për të marrë 
nënshkrimet e 10.000 zgjedhësve përpara noterit duhen të paktën 15 milion lekë 
të reja, vetëm për pagesën te noteri. Gjithashtu, edhe në lidhje me depozitimin 
e kërkesave në KQZ, duhet që 10.000 zgjedhës të vijnë nga dhjetëra kilome-
tra larg për të nënshkruar listën përkatëse. Ai pretendon se rregullimi ligjor ka 
efekte kufizuese për pluralizmin politik në vend, pasi konsolidon pushtetin e një 



138

grupi partish aktuale, ndërsa vështirëson zhvillimin e subjekteve të reja politike.  
Sipas Kuvendit të Shqipërisë, subjekt i interesuar, pamundësia për të 

marrë pjesë në zgjedhje për kërkuesin nuk ka ardhur për sa ai  pretendon, por 
për shkak se është regjistruar si parti politike në datë 24.04.2009. Për këtë ar-
sye, ky subjekt politik nuk është regjistruar brenda afatit 60 ditor të parashi-
kuar nga neni 64 i Kodit Zgjedhor. Rrjedhimisht, në mungesë të shkakut të 
pretenduar, kërkuesi nuk legjitimohet të ngrejë kërkesë si subjekt i parashikuar 
nga shkronja “f” e nenit 134, pika 1 e Kushtetutës. Detyrimi për mbledhjen e 
një numri të caktuar nënshkrimesh për të paraqitur kandidaturën është sank-
sionuar në frymën e Udhëzimeve të Raportit Shpjegues të Kodit të Praktikës së 
Mirë në Çështjet Zgjedhore të Komisionit të Venecias, sipas të cilit ky detyrim 
është në pajtueshmëri me parimin e votimit të përgjithshëm dhe, si rrjedhojë, 
edhe me parimin e sovranitetit popullor, i cili buron nga parimi i zgjedhjeve të 
përgjithshme. Sipas këtyre udhëzimeve, mbështetja nga nënshkrimet e mbled-
hura duhet të zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të barabartë për të gjitha 
subjektet dhe përjashtimet duhet të jenë të bazuara në suksesin e mëparshëm 
zgjedhor, qoftë  dhe me një mandat të fituar. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata thekson se pluralizmi është një tërësi rrethanash ku pushteti 
politik është i shpërndarë në atë mënyrë që asnjë grup interesi ose klasë e cak-
tuar shoqërore të mos mbizotërojë mbi të tjerët. Kushti bazë për pluralizmin 
janë zgjedhjet e lira, shumësia e interesave, lejimi i hapësirave për organizimin 
e mekanizmave të presionit ndaj organeve të pushtetit dhe një shtet që është i 
përgjegjshëm ndaj nevojave të qytetarëve. Në çdo sistem demokratik, përfaqë-
suesit e popullit në qeverisje zgjidhen përmes zgjedhjeve shumëpartiake, të lira, 
të barabarta dhe të ndershme. Pushteti i përfaqësuesve kufizohet nga kushtetuta 
dhe mekanizma të tjerë të balancimit dhe kontrollit të pushteteve. Problemet 
e përfaqësimit të drejtë janë çështje të shanseve të barabarta që zëri i gjithkujt 
të dëgjohet apo të jetë i përfaqësuar. Sidoqoftë, është e lejueshme që një shtet 
demokratik, nëse ekzistojnë arsye serioze, të vendosë në mekanizmat e procesit 
zgjedhor disa elemente nxitëse të integrimit shoqëror. Nga ana tjetër, një sistem 
zgjedhor proporcional i pakufizuar mund të rezultojë në ndarjen e votave të 
qytetarëve ndërmjet një numri shumë të madh partish politike dhe, për pasojë, 
në një kërcënim për funksionimin dhe vazhdimësinë e sistemit parlamentar, në 
kuptim të kapaciteteve për të arritur në një vendimmarrje brenda tij.

Neni 3 i Kushtetutës parashikon pluralizmin si një nga bazat e shtetit, 
ndërsa neni 1, paragrafi 3 i saj sanksionon parimin e barazisë së votës. Ky parim 
ka komponentin e tij aktiv (e drejta për të votuar) dhe atë pasiv (e drejta për 
t’u votuar/zgjedhur). Gjykata thekson se parimi i barazisë së të drejtës për t’u 
votuar/zgjedhur ndalon shtetin të diskriminojë ose të privilegjojë kandidatë të 
caktuar, parti politike ose grupe të tjera politike në përballjen konkurruese për 
të tërhequr votën e zgjedhësit...Parimet që duhen respektuar në të gjitha rastet 
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janë barazia në votën numerike, barazia për sa i përket fuqisë zgjedhore dhe 
mundësive të barabarta. Duke iu referuar këtyre standardeve të gjithëpranuara, 
Gjykata çmon se barazia në të drejtat për votim kërkon që çdo votues të ketë 
normalisht të drejtën e një vote dhe të votojë vetëm njëherë. Barazia në fuqinë 
për votim, në rastin kur zgjedhjet nuk zhvillohen vetëm në një zonë të vetme 
zgjedhore, kërkon që kufijtë midis zonave zgjedhore të hartohen në një mënyrë 
të tillë që mandatet në dhomën më të ulët, që përfaqëson popullin, të shpërnda-
hen në mënyrë të barabartë midis zonave zgjedhore, në përputhje me kriterin e 
veçantë të proporcionalitetit, p.sh. numri i banorëve në zonën zgjedhore, numri 
i banorëve vendas (duke përfshirë minorenët), numri i zgjedhësve të regjis-
truar ose mundësisht numri i njerëzve që kanë votuar faktikisht. Mund të jetë 
i mundur edhe një kombinacion i përshtatshëm i këtyre kritereve. Të njëjtat 
rregulla zbatohen edhe për zgjedhjet rajonale dhe vendore. Gjykata vlerëson se 
midis partive dhe kandidatëve duhet të krijohen shanse të barabarta dhe shteti 
duhet të jetë i paanshëm ndaj tyre, duke zbatuar ligjet në mënyrë të njëjtë për 
të gjithë. Në veçanti, kërkesa për asnjanësi zbatohet për fushatën zgjedhore dhe 
mbulimin nga media, veçanërisht media publike, si dhe për financimin publik 
të partive dhe fushatave, e cila mund të realizohet si në formën e një barazie 
“strikte”, ashtu dhe të barazisë “proporcionale”. Sipas barazisë “strikte”, par-
titë politike trajtohen pa marrë në konsideratë forcën e tyre aktuale në Kuvend 
ose të zgjedhësve, ndërsa sipas barazisë “proporcionale”, trajtimi i partive bëhet 
në raport me numrin e votave. Parimi i shanseve të barabarta (strikte dhe/ose 
proporcionale) zbatohet në veçanti për mbulimin në radio dhe televizion, fon-
det publike dhe forma të tjera mbështetjeje. Disa forma mbështetjeje mund t’u 
nënshtrohen, nga një anë, barazisë strikte dhe, nga ana tjetër, barazisë propor-
cionale. Në koncept, parimi i konkurrimit të lirë të partive politike përfshin 
detyrimin e shtetit për të respektuar shanset e barabarta të të gjitha partive dhe 
zbatohet në legjislacionin që rregullon kushtet e këtij konkurrimi, si dhe në kon-
fliktet ndërmjet pjesëmarrësve në të. Duke qenë se një efekt i tillë ndikon në re-
spektimin e parimit të barazisë, Gjykata vlerëson se çfarëdolloj ndërhyrjeje nga 
ligjvënësi mbi këto kushte duhet të udhëhiqet nga interesi publik. Ligjvënësi e 
ka të ndaluar të trajtojë palët në mënyrë të dallueshme nga njëra-tjetra, përveçse 
kur ekzistojnë arsye të forta përjashtimore për ta bërë këtë.  

Neni 68 i ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës 
së Shqipërisë” parashikon që listat e kandidatëve për Kuvendin, të paraqitura nga 
partitë politike, të cilat nuk zotërojnë asnjë mandat në Kuvend, duhet të mbështeten nga 
jo më pak se 10000 zgjedhës (bën përjashtim nga ky rregull koalicioni, ku partitë 
pjesëtare zotërojnë bashkërisht në Kuvend një numër mandatesh jo më të vogël 
se numri i partive pjesëtare të koalicionit). Sipas rregullimit të prezantuar nga 
Kodi Zgjedhor, përveç rritjes së numrit të nënshkruesve nga 7000 zgjedhës, që 
parashikonte Kodi Zgjedhor pararendës në 10000 të tillë, është ndryshuar edhe 
procedura e mbledhjes së nënshkrimeve, e cila më parë, realizohej nga vetë par-
titë kandidate, përmes anëtarëve ose simpatizantëve të tyre. Aktualisht, sipas 
nenit 71 të ligjit të ankimuar, zgjedhësit depozitojnë në mënyrë individuale nënshkri-
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met e tyre për mbështetjen e kandidatit të propozuar nga një grup zgjedhësish apo për par-
titë dhe koalicionet në KQZ apo përpara noterit. Në të dy rastet e parashikuara nga 
Kodi Zgjedhor, si përpara noterit ashtu edhe në KQZ, rezulton se është kusht 
sine qua non për vlefshmërinë e aktit paraqitja individuale e personit nënshk-
rues. Gjykata thekson se mbetet i pazgjidhur problemi i organizimit, kostoja e 
transportit dhe kosto të tjera që detyron një kusht i tillë, pasi nënshkruesit do 
të duhet të udhëtojnë nga zona të ndryshme, çka e barasvlerëson këtë zgjidhje 
me atë të paraqitjes në KQZ. Nga ana tjetër, Gjykata vlerëson se ka një dis-
proporcion nga pikëpamja e interesit, ndërmjet rregullimit të parashikuar nga 
Kodi Zgjedhor dhe ligjit nr.8580, datë 17.2.2000 “Për Partitë Politike”, i cili në 
nenin 10 parashikon: “Kërkesa për regjistrimin e një partie politike duhet të 
nënshkruhet nga jo më pak se 500 shtetas shqiptarë, anëtarë themelues të saj, 
me vendbanim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.”

Gjykata çmon se nga ana e përfaqësuesve të subjektit të interesuar, 
Kuvendit, nuk u ofruan argumente të qëndrueshme lidhur me interesin publik 
që ka nxitur ligjvënësin të rrisë numrin e individëve nënshkrues/mbështetës 
nga 7000 që parashikohej në Kodin Zgjedhor të vitit 2003, në 10000 në Kodin 
Zgjedhor, objekt shqyrtimi. Në një aspekt, kjo rritje justifikohet me bashkë-
punimin e partive të vogla (të reja) me ato të mëdha (të vjetra), të cilat kanë 
mjaftueshëm deputetë në Kuvend, për të mundësuar edhe regjistrimin e partive 
që e kanë të pamundur ose të vështirë mbledhjen e një numri kaq të lartë nënsh-
krimesh. Kjo lëvizje mund të ketë nga njëra anë efektin e vet pozitiv, në drejtim 
të formatimit të koalicioneve parazgjedhore, të cilat mund të sjellin një trupë 
legjislative më të qëndrueshme, por nga ana tjetër, në vlerësimin e Gjykatës, de 
facto përbën një formë detyrimi ndaj partive të vogla për t’iu nënshtruar partive 
të mëdha. Gjykata vlerëson se zgjedhjet kanë si objektiv të mundësojnë zgjed-
hësit të zgjedhin përfaqësuesit e tyre, por edhe të sjellin një Kuvend me shumicë 
të qëndrueshme, që në vijim të mund të prodhojnë legjislacion dhe të mundë-
sojnë një qeverisje efektive. Një sistem proporcional, tërësisht i pakufizuar për-
ballë partive të vogla, mund të ketë potencialisht pasoja destabilizuese. Trajtimi 
i pabarabartë i partive, duke dalluar ndërmjet tyre partitë brenda dhe jashtë 
Kuvendit, bëhet për mbrojtjen e votuesit nga shpërdorimi i votës. Gjykata vlerë-
son se është “një vullnet i ligjshëm i legjislatorit të kërkojë mbrojtjen e votuesit, 
në mënyrë që ai të mos ia japë votën një kandidati ose oferte të pashpresë. Një 
sistem zgjedhor që mundëson oferta zgjedhore mund të funksionojë vetëm nëse 
paraqitja e një oferte nuk është thjesht e drejta e gjithkujt, pa asnjë përgjegjësi 
të mëtejshme. Vetëm një ofertë që merret seriozisht është një ofertë me kuptim. 
Numri i nënshkrimeve që duhet të mblidhen sigurisht që mbetet një atribut i 
ligjvënësit për ta përcaktuar, por ky përcaktim duhet të jetë i drejtë. Gjykata 
vlerëson se ky numër nënshkruesish nuk duhet të jetë “aq i ulët sa të lejojë 
gjithkënd të marrë pjesë në konkurrim..., por edhe të mos jetë aq i lartë sa ta 
bëjë praktikisht të pamundur apo të vështirë për një parti të re pjesëmarrjen në 
zgjedhje”. Konkurrimi i lirë ndërmjet partive është një shfaqje e drejtpërdre-
jtë e natyrës pluraliste të shoqërisë demokratike dhe është pikërisht mbrojtja e 
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pluralizmit në jetën politike që ka kuptim për vetë ekzistencën e kësaj shoqërie. 
Gjykata thekson se çdo kufizim i drejtpërdrejtë ose i tërthortë mbi barazinë e 
partive në konkurrimin zgjedhor nuk duhet të ketë një pasojë diferencuese ose 
të përbëjë një trajtim preferencial për disa parti, ose të ndalojë pjesëmarrjen e 
partive politike në konkurrimin zgjedhor. 

Nga analiza e dispozitave objekt shqyrtimi, Gjykata arrin në përfun-
dimin se gjendemi përpara një kufizimi të pjesëmarrjes në mënyrë të barab-
artë të partive në zgjedhje. Ky kufizim, për rrjedhojë, ka ndikimin e tij negativ 
edhe për funksionimin e pluralizmit, parim i mbrojtur nga neni 3 i Kushtetutës. 
Gjykata vlerëson se nuk ka asnjë arsye të dukshme kushtetuese për të krijuar një 
dallim të këtij dimensioni (joproporcional) ndërmjet partive politike, kandidatët 
e të cilave janë zgjedhur në Kuvend (partitë parlamentare) dhe partive të tjera 
(joparlamentare), çka realisht bëhet përmes neneve 68 e 71 të Kodit Zgjedhor 
(2008). Gjykata vlerëson se një rregullim i tillë, duke qenë joproporcional, nuk 
mund të justifikohet me ndonjë interes publik, me pengimin e fragmentarizmit 
të tepruar të partive politike, por dhe as me synimin për të siguruar kandidatura 
serioze në zgjedhje ose përjashtimin e atyre që nuk kanë mundësi suksesi. 

Koment

Konkurrimi i lirë i partive është një koncept që përfshin natyrshëm 
edhe dhënien e shanseve të barabarta që u duhen dhënë partive politike për 
të marrë pjesë në garën politike. Këtë parim GJK e ka theksuar vazhdimisht. 
Në rastin konkret, vendosja e kritereve të tilla që e vështirësojnë ose bëjnë të 
pamundur pjesëmarrjen e partive në zgjedhje, siç ishte marrja e 10.000 firmave 
para noterit ose KQZ, bie ndesh me parimin e demokracisë dhe të zgjedhjeve të 
lira. Një parti politike e sapoformuar dhe që dëshiron të marrë pjesë në zgjed-
hje nuk duhet të shqetësohet për përmbushjen e kritereve të tilla që venë në 
pikëqytje ose rrezik pjesëmarrjen në zgjedhje. Vetë pragu zgjedhor p.sh është 
një kriter i matshëm që vlerëson edhe forcën dhe mbështetjen e partisë politike. 
Natyrisht që qëllimi i ligjvënësit nuk ka qenë përjashtimi i partive të reja poli-
tike, por vlerësimi i seriozitetit, angazhimit dhe mbështetjes paraprake, nëpër-
mjet anëtarësisë ose jo, të partive të reja. Megjithatë mënyra se si ligjvënësi e 
ka shprehur vullnetin e tij, ka dhënë një rezultat të padëshirueshëm lidhur me 
pjesëmarrjen e partive të reja politike në zgjedhje. 

Gjykata në këtë rast, duke vlerësuar efektet konkrete të kritereve të ven-
dosura nga ligjvënësi, ka theksuar se përparësi ka parimi i demokracisë dhe 
bashkë me të i pjesëmarrjes së lirë në garën politike të partive të sapokrijuara. 
Një gjë e tillë do të shmangte edhe manovrat politike të papërshtatshme siç 
është ai i detyrimit të partive të reja për të konkurruar patjetër nëpërmjet një 
koalicioni partish politike. 
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Vendimi nr.44, datë 7.10.2011 (V-44/2011 – Papajtueshmëria me mandatin 
e deputetit)

Fjalë kyçe: papajtueshmëria e mandatit të deputetit; fillimi dhe mbarimi i 
mandatit parlamentar; betimi i deputetit; demokracia përfaqësuese.

“Koncepti i shumicës së votave lidhet, në kuptimin primar të saj, me 
votimin pro ose kundër të gjysmës së votave të anëtarëve të organit që voton plus 
një votë. Ndryshe kjo njihet edhe me shprehjen shumicë e thjeshtë. Për të arritur 
këtë shumicë duhet të llogaritet paraprakisht kuorumi i domosdoshëm që kërkohet 
të votojë dhe më pas të verifikohet numri i të pranishmëve në procesin e votimit. 
Me qëllim plotësimin e kuorumit të domosdoshëm llogariten edhe abstenimet, 
megjithëse nuk ndikojnë në rezultatin e votimit.

...Pasojat juridike të mandatit parlamentar fillojnë në momentin që kan-
didati shpallet deputet nga KQZ-ja. Nga ky moment deputeti është i detyruar të 
plotësojë të gjitha kërkesat kushtetuese dhe ligjore që lidhen me ndalimin e kryerjes 
së aktiviteteve të tjera apo deklarimet lidhur me interesat e tij financiarë.

...Papajtueshmëria me funksionin e deputetit nënkupton që deputeti nuk 
mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër përveç atij të anëtarit të parlamentit ose 
anëtarit të qeverisë. Ky kufizim synon parandalimin e mbivendosjes së kompe-
tencave të ndara tek i njëjti person ose organ dhe në këtë mënyrë moscenimin e 
parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe si rrjedhojë të shtetit të së 
drejtës. Gjithashtu, ai garanton edhe angazhimin e plotë dhe pa rezerva të funk-
sionarit në kryerjen e detyrës së marrë përsipër prej tij, gjë e cila mund të redukto-
hej ose të bëhej e pamundur për shkak të angazhimit të veçantë që kërkon kryerja 
e njëkohshme e dy detyrave nga funksionari. Papajtueshmëria konsiston në pa-
mundësinë juridike për të mbajtur një detyrë për të cilën subjekti është zgjedhur në 
mënyrë të vlefshme ose të zhvillojë disa aktivitete të caktuara të konsideruara nga 
ligjvënësi si të papajtueshme me mandatin elektoral. Kuptimi i papajtueshmërisë 
qëndron kryesisht tek parimi i ndarjes së pushteteve, por edhe tek parimi i shtetit 
neutral, sipas të cilit organet shtetërore ose pjesë të tyre nuk duhet të jenë të lidhur 
ose të varur nga interesa ekonomikë.”

Rrethanat e çështjes

Një e dhjeta e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, në bazë të nenit 
70/3 të Kushtetutës, inicioi procedurën për deklarimin e papajtueshmërisë së 
mandatit të deputetit I.B, për shkak se ai kishte përfituar të ardhura nga fon-
det publike gjatë kohës që ishte deputet si pasojë e një tenderi të shpallur nga 
Bashkia Durrës për informatizimin e kësaj Bashkie. Në përfundim të procesit 
të tenderit, fituese u shpall shoqëria  “Intech+” shpk, ku deputeti I.B zotëron 
51% të aksioneve. Sipas kërkuesit, deputeti ndodhet në kushtet e papajtuesh-
mërisë, pasi të ardhurat nga buxheti i shtetit i kishte fituar gjatë kohës që atij 
i kishte filluar mandati, pavarësisht nëse kishte bërë ose jo betimin si deputet.
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Deputeti I.B. pretendoi se vendimi nr.65, datë 21.10.2010 i Kuvendit 
ishte pavlefshëm, pasi votimi është i bërë i hapur, gjë që bie ndesh me parimin 
e votimit të fshehtë për çështjet që lidhen me personat. Gjithashtu, vendimi 
nuk ka marrë numrin e duhur të votave të anëtarëve të Kuvendit, duke mos 
plotësuar shumicën e kërkuar nga neni 78/1 të Kushtetutës, pra kuorumin 
prej të paktën 71 anëtarë të Kuvendit. Bazuar në nenin 61/1 të Rregullores së 
Kuvendit, ky vendim është absolutisht i pavlefshëm dhe si i tillë nuk ka prod-
huar asnjë pasojë juridike. Deputeti I.B pretendoi gjithashtu se ai nuk ishte 
në kushte papajtueshmërie, sepse mandati i tij quhet i filluar në ditën kur ai 
ka bërë betimin si deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe jo në ditën e shpalljes 
deputet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Duke qenë se detyrimet 
e kontratës së lidhur me Bashkinë Durrës janë kryer para datës së betimit, ai 
nuk ndodhet në kushte papajtueshmërie me mandatin e deputetit. 

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi vlefshmërinë e votimit në Kuvend

Gjykata vlerëson se lidhur me shkakun e parë për pavlefshmërinë e 
votimit, pra të votimit të hapur ose të fshehtë Kushtetuta e Republikës së 
Shqipërisë dhe Rregullorja e Kuvendit nuk parashikojnë mënyrën e votimit 
për raportin e 1/10 së anëtarëve të Kuvendit, kur vendoset dërgimi i çështjes 
në Gjykatën Kushtetuese për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të 
deputetit. Megjithatë, parimisht, sa i takon mënyrës së votimit në Kuvend, 
Gjykata vlerëson se vota e deputetëve nuk është e detyrueshme të jetë e 
fshehtë në të gjitha rastet, pasi deputetët janë pjesë e një organi ku formohet 
vullneti politik. Deputetët nuk kanë detyrim që, gjatë veprimtarisë së tyre, të 
jenë të paanshëm ose të pavarur politikisht, pasi ata nuk janë nëpunës publikë, 
gjyqtarë ose funksionarë të tillë nga të cilët pritet vendimmarrje e paanshme 
politike. Deputetët janë funksionarë të mandatuar politikisht dhe zgjedhësit 
presin prej tyre të sillen si të tillë duke respektuar parimet kushtetuese në një 
demokraci parlamentare. Nisur nga ky fakt, Gjykata vlerëson se mënyra se 
si duhet votuar (hapur apo fshehtë), në rastet kur nuk është përcaktuar në 
Rregulloren e Kuvendit mund të vendoset nga vetë deputetët, sipas rastit dhe 
çështjes, duke iu referuar edhe praktikave të mëparshme të ngjashme, nëse 
ka. Pranohet se në praktikën e parlamenteve operohet kryesisht me votim 
të fshehtë kur vendoset për persona (kryesisht në procese të emërimit dhe 
shkarkimit të tyre), për shkak se votimi i hapur mund të sjellë një paragjy-
kim të personit që voton ose votohet dhe do të mund të ndikonte në sjelljen 
e deputetit ose shprehjen e vullnetit të tij politik, në rast se do të votonte në 
mënyrë të hapur. 

...Gjykata thekson se, në çështjen konkrete, anëtarët e Kuvendit nuk 
votuan për heqjen ose për pavlefshmërinë e mandatit të deputetit I.B, por 
votuan për dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese për të konstatuar 
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ose jo papajtueshmërinë e mandatit të tij. Rezultati i votimit në Kuvend nuk 
solli shpalljen e papajtueshmërisë ose përfundimin e mandatit të deputetit, 
por vetëm vënien në lëvizje të Gjykatës, siç parashikohet në nenin 70/4 të 
Kushtetutës. Është kjo Gjykatë që vendos nëse ka shkaqe për të konstatuar 
papajtueshmërinë e mandatit të deputetit. 

Lidhur me pretendimin për pavlefshmërinë e vendimit të Kuvendit 
nr.65, dt.21.10.2010 për shkak të mosarritjes së shumicës së kërkuar për mi-
ratimin e tij, Gjykata çmon se ky pretendim nuk është i bazuar... Koncepti 
i shumicës së votave lidhet, në kuptimin primar të saj, me votimin pro ose 
kundër të gjysmës së votave të anëtarëve të organit që voton plus një votë. 
Ndryshe kjo njihet edhe me shprehjen shumicë e thjeshtë. Për të arritur këtë 
shumicë duhet të llogaritet paraprakisht kuorumi i domosdoshëm që kërkohet 
të votojë dhe më pas të verifikohet numri i të pranishmëve në procesin e voti-
mit. Me qëllim plotësimin e kuorumit të domosdoshëm llogariten edhe ab-
stenimet, megjithëse nuk ndikojnë në rezultatin e votimit. Gjykata çmon se 
një deputet që nuk shpreh vullnet me votën e tij dhe si rrjedhojë nuk ndikon 
në procesin e votimit në Kuvend nuk duhet të llogaritet në konceptin “shu-
micë e të pranishmëve” për efekt të kuorumit të votimit. Nëse do të pranonim 
të kundërtën, atëherë do të prodhohej një rritje artificiale dhe e pajustifikuar 
e kuorumit, gjë e cila nuk është në përputhje me qëllimin e ligjvënësit. Për 
sa më lart, Gjykata vlerëson se vendimi i Kuvendit për dërgimin e çështjes 
para saj për konstatimin e papajtueshmërisë me mandatin e deputetit të zotit 
I.B është votuar rregullisht dhe ka marrë shumicën e votave të deputetëve të 
pranishëm dhe që kanë votuar. 

Mbi fillimin dhe mbarimin e mandatit të deputetit

Doktrina mbizotëruese e përkufizon mandatin parlamentar si një 
akt të kalimit të sovranitetit nga populli tek përfaqësuesit e tij. Përfaqësimi, 
në kontekstin e mandatit parlamentar, nënkupton delegimin e të drejtës nga 
shumë persona tek një person i vetëm për të vendosur mbi çështje që lidhen 
me qeverisjen e vendit. Çdo qytetar konsiderohet si mbajtës i një copëze të 
barabartë të sovranitetit, i cili, i marrë në shumën totale të tij, bën të mundur 
marrjen e vendimeve nga mbajtësi i sovranitetit që është populli, nëpërmjet 
përfaqësimit të tij nga deputeti64. Në një sistem ku sundon sovraniteti popul-
lor dhe parimi i demokracisë indirekte qeverisja realizohet nëpërmjet vullnetit 
të shumicës në parlament. Parlamentarët, nëpërmjet mandatit të marrë nga 
zgjedhësit, ushtrojnë sovranitetin kombëtar. Mandati parlamentar, në parim, 
është i përgjithshëm, domethënë parlamentarët përfaqësojnë kombin si të tërë 
dhe jo një grup votuesish, gjithashtu ai është dhe përfaqësues, që do të thotë se 
deputetët nuk janë të lidhur pas ndonjë urdhri apo dëshire që vjen nga elek-

64 Jean Jacques Rousseau, The Social Contract, Libri II, Nëntitulli: Sovereignity is 
indivisible (1762, i ribotuar).
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torati. Parlamentarët gëzojnë pavarësi të plotë përballë elektoratit por edhe 
ndaj grupimit politik ku ata bëjnë pjesë. Ata mund të largohen apo bashkohen 
sipas dëshirës dhe vullnetit të tyre. Për këtë arsye, pranohet se mandati parla-
mentar në një demokraci është i parevokueshëm. 

Gjykata vlerëson se koncepti i mandatit parlamentar përmban dety-
rimin e përfaqësimit real të zgjedhësve. Populli merr pjesë në vendimmarrjen 
parlamentare nëpërmjet tërësisë së anëtarëve të tij dhe për këtë qëllim duhet të 
garantohet pjesëmarrja e të gjithë deputetëve në vendimmarrje sipas kuadrit 
kushtetues të parashikuar për sistemin demokratik-parlamentar. Nga parimi 
i demokracisë përfaqësuese rrjedh detyrimi i deputetit që mandatin e besuar 
nga zgjedhësit ta ushtrojë realisht. Vetëm duke qenë plotësisht efektiv, pra i 
përfaqësuar tërësisht me të gjithë anëtarët e tij, parlamenti mund të realizojë 
funksionin e tij demokratik65...Megjithëse kushtetutat e vendeve demokratike 
përcaktojnë se deputeti është përfaqësues i të gjithë popullit, i njohur ndryshe 
si parimi i ndalimit të mandatit detyrues, është logjike që ai nuk mund ta ushtrojë 
funksionin e tij i vetëm por në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të parlamentit 
me qëllim funksionimin sa më normal të këtij të fundit. Nëse një deputet, 
për arsye të ndryshme, ndalohet ose pengohet të ushtrojë funksionin e tij si 
pjesë e parlamentit, atëherë cenohet parimi i përfaqësimit si dhe raporti shu-
micë/pakicë i vendosur nga vullneti i zgjedhësve dhe që duhet të gjejë patjetër 
pasqyrim në parlament gjatë gjithë legjislaturës. Në një situatë të tillë deputeti 
nuk do të ishte në gjendje të sillte në parlament, aty ku formohet dhe shprehet 
vullneti politik i zgjedhësve, përvojën, bindjet dhe aftësitë e tij me qëllim qe-
verisjen sa më të mirë të vendit. Në raste të tilla duhet të gjejë zbatim parimi 
se çdo deputet është i rëndësishëm individualisht dhe si i tillë përbën një element të 
pandashëm nga tërësia e parlamentit66. 

Gjykata thekson se neni 70/1 i Kushtetutës parashikon shprehimisht 
se deputeti gëzon mandat të lirë. Kjo mbrojtje kushtetuese shtrihet natyrshëm 
edhe ndaj ushtrimit faktik të tij. Deputeti ushtron mandatin e tij të lirë nga 
çdo lloj ndërhyrje, në pavarësi të plotë, dhe pa iu nënshtruar urdhërave apo 
kërkesave të ndryshme, por vetëm bindjes dhe ndërgjegjes së tij. 

Pavarësia e mandatit të deputetit, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, 
i shërben forcimit të statusit përfaqësues parlamentar duke garantuar edhe të 
drejtat e pakicës parlamentare brenda sistemit të vendimmarrjes me shumicë. 
Deputeti është i lirë të ushtrojë funksionin e tij në mënyrën më të mirë të 
mundshme të zgjedhur prej tij. Nga tërësia e karakteristikave që mbart në vet-
vete mandati parlamentar, është e qartë se deputeti gjatë ushtrimit të detyrës 
së tij nuk i nënshtrohet urdhërave, ndryshe nga pjesa tjetër e punonjësve ose 
nëpunësve të shërbimit civil. Ai pranon në mënyrë krejtësisht të lirë mandatin 
e tij dhe vendos me përgjegjësinë e tij të plotë mbi mënyrën e ushtrimit të 

65 Vendim i Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane, BverfGE 1/06, 4.7.2007.
66 Richard Wurbs, Regelungsprobleme der Immunität und der Indemnität in der 
parlamentarishen Praxis (1988) fq. 24-27.
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mandatit67. Veprimtaria e tij si deputet duhet të përshkohet gjatë gjithë kohës 
që ai ushtron këtë funksion nga përgjegjshmëria, ndershmëria dhe korrektesa. 
Ky detyrim për deputetin fillon që në momentin e fillimit të mandatit parla-
mentar. 

...Kushtetuta jonë parashikon si moment të fillimit të mandatit parla-
mentar atë të shpalljes së deputetit nga komisioni përkatës i zgjedhjeve (neni 
71/1). Kurse si moment i fillimit të ushtrimit të mandatit konsiderohet ai i 
betimit (neni 72). Gjithashtu, Kushtetuta e lidh momentin e fillimit të punës 
së Kuvendit të ri me shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve (neni 67/1), pra jo më 
vonë se 20 ditë nga shpallja e zgjedhjeve. Në mbledhjen e parë bëhet konstitu-
imi i tij, i cili realizohet pas betimit të deputetëve. Kuvendi i vazhdon punimet 
deri në mbledhjen e parë të Kuvendit të ri (neni 65/3). Gjykata çmon se duke 
i interpretuar literalisht këto dispozita dhe në tërësi arrihet në përfundimin 
se: i) deputeti konsiderohet i tillë që në momentin e shpalljes së rezultatit 
përfundimtar të zgjedhjeve dhe vazhdon të jetë deputet deri në konstituimin e 
parlamentit pasardhës, pra në mbledhjen e parë të tij; ii) deputeti fillon ushtri-
min e detyrës së tij në momentin e betimit, pas të cilit fillon dhe gëzimi i disa 
të drejtave dhe detyrave që lidhen me mandatin parlamentar; iii) Kuvendi i ri 
fillon mandatin në mbledhjen e parë pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të 
zgjedhjeve dhe vazhdon deri në mbledhjen e parë të Kuvendit të ri.

Nisur nga sa më lart, Gjykata vlerëson se mandati i deputetëve lidhet 
me mandatin e Kuvendit, pasi marrja ose fitimi i mandatit nga deputetët kon-
siderohet si kusht paraprak për të filluar mandati i vetë Kuvendit, i cili thirret 
në mbledhjen e parë të tij me pjesëmarrjen e deputetëve të zgjedhur dhe jo 
të kandidatëve për deputetë. Nëse do të pranonim të kundërtën, atëherë do 
të rezultonte që Kuvendi i ri mblidhet në seancën e parë të tij në praninë 
e personave pa mandat për të qenë pjesëmarrës në të. Gjykata thekson se 
mandati i deputetit nuk fitohet në Kuvend, ai fitohet gjatë një procesi votimi 
të përgjithshëm ku zgjedhësit shprehin lirshëm preferencën e tyre për kandi-
datët. Në fund të procesit zgjedhor, kandidati që ka marrë shumicën e votave, 
konsiderohet se ka fituar edhe mandatin e deputetit. Kuvendi, në seancën e 
parë të tij, bën vetëm verifikimin e mandatit të deputetit, pra, nëse personi që 
ka fituar mandatin e deputetit përputhet me personin e ndodhur në sallë ditën 
e konstituimit (rasti i vdekjes, dorëheqjes, pamundësisë fizike e mendore etj) 
si dhe verifikon nëse ka kushte pazgjedhshmërie ose papajtueshmërie nga ato 
të parashikuara nga Kushtetuta dhe ligji.

Gjykata thekson se një akt tjetër që realizohet gjatë mbledhjes së 
parë të Kuvendit të ri është edhe betimi i deputetëve. Betimi është një akt që 
shërben për të deklaruar vullnetin, gatishmërinë, bindjen dhe vendosmërinë 
e mëtejshme të deputetit të mandatuar për të ushtruar funksionin e përfaqë-
suesit në Kuvendin e ri, në përputhje me rregullat e parashikuara për këtë 
qëllim. Betimi nuk është kusht për të bërë të vlefshëm mandatin e deputetit, 

67 Vendim i Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane, BVerfGE 76, 265, 341.
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pasi këtë e ka bërë komisioni zgjedhor, i cili e ka shpallur atë fitues nga votat e 
marra prej zgjedhësve. Mosbërja e betimit përbën një nga shkaqet e humbjes 
së mandatit parlamentar68. Ky parashikim është bërë edhe për raste të tjera të 
fillimit të detyrës si p.sh nga Presidenti i Republikës69, gjyqtarët, etj. ..Arsyet 
kur deputeti mund të shtyjë bërjen e betimit janë ato të njohura dhe të gjith-
pranuara si p.sh paaftësia e përkohshme fizike, ose shkaqe të tjera arsyeshme 
(ndodhja e përkohshme jashtë vendit, forca madhore që pengojnë prezencën e 
tij në Kuvend në momentin e betimit etj). Deputeti ka detyrimin të shmangë, 
për aq sa është e mundur, pengesat që çojnë në mosbërjen e betimit, pasi një 
gjë e tillë jo vetëm bie ndesh me thelbin e mandatit parlamentar dhe detyrimin 
e deputetit ndaj zgjedhësve, por çon edhe në përfundimin e mandatit parla-
mentar. Prandaj, është përgjegjësi individuale e deputetit të marrë masat me 
qëllim bërjen e betimit në mbledhjen më të parë të Kuvendit dhe jo të përdorë 
mosbërjen e betimit si arsye për të mospërmbushur detyrimet e tij kushtetuese 
dhe ligjore. Një veprim i tillë nuk pajtohet me parimet e një shteti demokratik 
dhe të së drejtës. Mosbërja e betimit nga deputeti nuk e përjashton atë nga 
detyrimi për t’iu nënshtruar detyrimeve ligjore.

Gjykata çmon që megjithëse ligjvënësi kushtetues ka preferuar ta 
ndajë momentin e fillimit të mandatit nga momenti i fillimit të ushtrimit të 
mandatit, në fakt të dyja janë pjesë e një të tëre, pra e fillimit të punës së Ku-
vendit të ri. Si shpallja e deputetit i tillë nga komisioni zgjedhor ashtu dhe 
betimi i tij në mbledhjen e parë të parlamentit të ri lidhen me ushtrimin e 
plotë dhe funksional të mandatit parlamentar70. Nisur nga parimi i pavarë-
sisë së mandatit parlamentar ose i mandatit të lirë, i cili është i garantuar 
nga neni 70/1 i Kushtetutës, deputeti gëzon një status kushtetues si pjesë e 
rëndësishme e parlamentit me të drejtat e veta. Statusi kushtetues i deputetit, 
i shprehur në nenin 70/1 dhe 73 të Kushtetutës, shtrihet që nga momenti i 
fitimit të mandatit dhe vazhdon deri në përfundimin e mandatit parlamentar. 
Gjithashtu, edhe të drejta të tjera si: mbrojtja nga ndjekja penale (imuniteti 
penal), mospërgjegjësia për deklarimet dhe votën e dhënë (indemniteti), e 
drejta për të përfituar një shpërblim për punën e tij si anëtar i parlamentetit 
(bashkë me përfitime të tjera) janë pjesë e statusit të tij kushtetues, të cilat ai 
i gëzon nga momenti i anëtarësisë në parlament71. Vetëm duke i parë të plota 
të drejtat dhe detyrimet, si pjesë e tërë e mandatit parlamentar, mund të kup-
tohet siç duhet kompleksiteti i rolit të përfaqësimit, parashikuar nga neni 2/2 
i Kushtetutës sonë...Gjykata thekson se detyrimi i deputetit për të marrë të 
gjitha masat e duhura me qëllim përfaqësimin sa më të mirë të zgjedhësve dhe 
ushtrimin e mandatit të tij konform detyrimeve kushtetuese dhe ligjore duhet 
të fillojë që në periudhën parazgjedhore (përfshi këtu edhe fushatën zgjed-

68 Neni 71/2 “a” i Kushtetutës dhe neni 4 i Rregullores së Kuvendit.
69 Neni 88/3 i Kushtetutës.
70 Horst Dreier, Grundgesetz-Kommentar (1998) fq. 832.

71 Shih për më tepër ligjin nr.8550, datë 18.11.1999 “Për statusin e deputetit”.
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hore). Përgatitja për marrjen e një funksioni publik përfshin edhe plotësimin 
e detyrimeve morale dhe shoqërore kundrejt publikut para detyrimeve ligjore. 
Gjykata vlerëson se nuk pritet patjetër nga zgjedhësit që kandidati të heqë 
dorë nga çdo burim jetese para se të zgjidhet deputet, pasi një gjë e tillë bie 
ndesh me të drejtën e tij individuale për një jetë të denjë. Por ai duhet të marrë 
të gjitha masat për të shmangur çdo situatë papajtueshmërie apo konflikti 
interesi që mund të lindë në momentin e marrjes (fillimit) së mandatit parla-
mentar dhe gjatë gjithë kohës që ai vazhdon. Veprimet konkrete për këtë qël-
lim nevojiten të merren më së voni deri në momentin e shpalljes së rezultatit 
përfundimtar të zgjedhjeve, kohë në të cilën mundësohet siguria dhe qartësia 
tek deputeti për të ardhurat e tij financiare. Pavarësisht kësaj, Gjykata thek-
son se pasojat juridike të mandatit fillojnë në momentin që kandidati shpallet 
deputet nga KQZ-ja. Nga ky moment deputeti është i detyruar të plotësojë 
të gjitha kërkesat kushtetuese dhe ligjore që lidhen me ndalimin e kryerjes 
së aktiviteteve të tjera apo deklarimet lidhur me interesat e tij financiarë, siç 
parashikon Kushtetuta në nenin 70 të saj dhe ligjet e tjera përkatëse.

Neni 65/3 i Kushtetutës parashikon se “mandati i Kuvendit vazhdon 
deri në mbledhjen e parë të Kuvendit të ri.” Arsyet e këtij parashikimi Gjykata i 
gjen tek disa faktorë. Së pari, ky parashikim i shërben parimit të vazhdimësisë 
të organeve kushtetuese dhe eleminimit të boshllëkut institucional. Në një 
shtet demokratik institucionet, sidomos ato kushtetuese, duhet të reflektojnë 
vazhdimësi të funksionimit të tyre me qëllim përçimin e sigurisë tek populli 
se, pavarësisht rotacioneve politike dhe institucionale, ekzistenca e institu-
cioneve dhe funksionimi normal i tyre nuk rrezikohet. Së dyti, arsye tjetër 
është edhe garantimi i një situate të qendrueshme (jo vetëm financiare) për 
ata deputetë që duan të konkurrojnë përsëri në zgjedhjet e reja parlamen-
tare. Deputetët vazhdojnë të konsiderohen të tillë deri në mbledhjen e parë të 
Kuvendit të ri dhe ky rregullim shmang ose zvogëlon shqetësimin e tyre për 
mjetet e jetesës gjatë kohës që konkurrojnë përsëri si deputetë ose përpiqen të 
ridimensionohen në tregun e punës. Së treti, arsyeja që ligjvënësi ka parashi-
kuar një rregullim të tillë ka të bëjë edhe me faktin që, edhe sikur formimi i 
Kuvendit të ri të zgjasë, ose zgjedhjet të moszhvillohen për arsye të ndryshme, 
mbledhja e Kuvendit ekzistues të jetë e mundur në raste të jashtëzakonshme. 
Duke iu referuar arsyetimit të mësipërm për kohëzgjatjen e mandatit të Ku-
vendit, Gjykata vlerëson se, pavarësisht se në pamje të parë dhe në një situatë 
hipotetike mund të prezumohet se në periudhën midis daljes së rezultatit për-
fundimtar të zgjedhjeve të reja dhe mbledhjes së parë të Kuvendit të ri, kemi të 
bëjmë me dyfishin e numrit të deputetëve të parashikuar nga Kushtetuta, pra 
280 deputetë, kjo është thjesht një mundësi teorike dhe jo praktike. Deputetët 
e Kuvendit “të vjetër” konsiderohen ende anëtarë të tij deri në mbledhjen e 
Kuvendit “të ri” por ata nuk e ushtrojnë më de facto këtë detyrë, përveç ras-
teve të jashtëzakonshme të parashikuara nga Kushtetuta. Ndërsa deputetët e 
Kuvendit “të ri” fillojnë ta ushtrojnë detyrën kur bëjnë betimin në mbledhjen 
e parë të tij, i cili shënon dhe fundin e mandatit të deputetëve “të vjetër”. Në 
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këtë kuptim, numri real i deputetëve gjatë tërë kohës është ai i parashikuar 
nga neni 64/1 i Kushtetutës, pra 140 deputetë.

Mbi papajtueshmërinë e mandatit të deputetit

Gjykata thekson se kuptimi i papajtueshmërisë qëndron kryesisht tek 
parimi i ndarjes së pushteteve, por edhe tek parimi i shtetit neutral, sipas të 
cilit organet shtetërore ose pjesë të tyre nuk duhet të jenë të lidhur ose të varur 
nga interesa ekonomikë. Për papajtueshmërinë, si koncept ndalues i kryerjes 
së më shumë se një detyre/funksioni, nuk është e rëndësishme nëse funk-
sionari bie në kushtet e përfitimit për shkak të detyrës ose jo ose në konflikt 
interesi midis detyrës së tij dhe interesave privatë. Vetëm fakti i ushtrimit të 
dy funksioneve/detyrave (publike-publike, publike-private) mjafton që ai të 
konsumojë këtë ndalim. Duke qenë se në çështjen objekt shqyrtimi shtrohet 
kërkesa për konstatimin e papajtueshmërisë midis një funksioni publik dhe 
një funksioni privat me karakter fitimprurës që buron nga pasuria e shtetit, 
Gjykata e sheh me vend të ndalet vetëm në trajtimin e këtij aspekti. Ndalimi 
i ushtrimit të aktivitetit privat për deputetin në përgjithësi nuk është absolut. 
Një pjesë e legjislacioneve europiane e lejojnë një gjë të tillë me disa kufizime. 
Lejimi i mëtejshëm i ushtrimit të profesionit bazë të deputetit bazohet në 
parimin se deputeti nuk duhet patjetër të shkëputet tërësisht nga tregu i punës 
apo t’i hiqet mundësia për të ushtruar profesionin primar vetëm se ai merr 
përsipër të përfaqësojë interesat e popullit në organe përfaqësuese. Nga ana 
tjetër, ndalimi i ushtrimit të profesionit bazohet tek fakti që funksioni i depu-
tetit është punë me kohë të plotë dhe duhet trajtuar gjatë gjithë legjislaturës 
si e tillë. Është me interes të shqyrtohet jo vetëm elementi kohë por edhe 
elementi pagë/shpërblim. Funksioni i deputetit është funksion që paguhet në 
përputhje me nivelin e përgjithshëm ekonomiko-financiar të një vendi. Për 
këtë arsye, deputeti nuk duhet të kujdeset për të ardhurat e tij gjatë kohës që 
ushtron detyrën, me qëllim përmbushjen sa më mirë të funksionit për të cilin 
ai është zgjedhur72. Hapësira e ushtrimit të profesionit primar të deputetit 
para se të bëhej i tillë i është lënë në dorë ligjvënësit të çdo vendi. 

...Neni 70/2 i Kushtetutës parashikon ndalim të ushtrimit të funk-
sioneve të tjera nga deputeti. Ndërsa neni 70/3 konsideron të papajtueshme 
me funksionin e deputetit ushtrimin e “veprimtarisë fitimprurëse që buron 
nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre”. 
Ndalimet e tjera parashikohen me ligje të posaçme. Nga këto dispozita rezul-
ton se Kushtetuta jonë ia delegon ligjeve të posaçme rastet e papajtueshmërisë 
(neni 70/2). Ajo ka preferuar të vendosë ndalimin në rang kushtetues dhe ta 
cilësojë si të papajtueshëm me funksionin e deputetit ushtrimin e aktivitetit fit-
imprurës prej tij, kur të ardhurat nga ky aktivitet burojnë nga buxheti i shtetit. 
Ky ndalim është i shprehur qartë dhe pa ekuivok nga kushtetutbërësi, i cili ka 
patur si qëllim eliminimin e plotë të mundësive për ta konsideruar funksionin 

72  Vendim i Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane, BverfGE, 4.7.2007.
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e deputetit si një mundësi e mirë për të shtuar burimin e të ardhurave private 
nëpërmjet pozitës së favorshme që ka ai si anëtar i organit më të lartë përfaqë-
sues. Gjykata çmon se në thelbin e kësaj dispozite qëndron një nga parimet 
bazë të ushtrimit të funksioneve publike, sipas të cilit: një pagë/shpërblim për 
një detyrë/funksion. Edhe në rastet kur një funksionari i lejohet të mbajë dy 
detyra/funksione publike, ai përsëri ka të drejtë të marrë një pagë/shpërblim. 
Nëse deputeti përveç pagës që do të merrte si i tillë, do të mund të merrte dhe 
të ardhura të tjera nga buxheti i shtetit për shkak të profesionit të tij primar, 
atëherë ky parim do të cenohej. Kjo i shërben parimit të shërbimit sa më të 
mirë ndaj qytetarëve dhe në fund të fundit parimit të demokracisë, ku çdo 
funksionar publik duhet të ushtrojë me të gjitha forcat dhe energjitë e veta 
detyrën për të cilën është zgjedhur ose emëruar, detyrë të cilën ai e ka pranuar 
me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë. E kundërta mbart, natyrshëm, dyshime 
lidhur me besueshmërinë e publikut në cilësinë e përfaqësimit të tij. 

Nisur nga argumentet e trajtuara më lart lidhur me çështjen objekt 
shqyrtimi, Gjykata çmon se momenti i betimit të deputetit shënon datën e 
fillimit të ushtrimit të detyrës së tij si deputet dhe jo fillimin e mandatit të 
deputetit. Gjykata rithekson se një deputet, i shpallur i tillë nga komisioni 
zgjedhor për të përfaqësuar vullnetin e popullit, nuk duhet ta lidhë marrjen e 
masave për ushtrimin e detyrës së tij në përputhje me kuadrin kushtetues ose 
ligjor me zhvillimet e rastësishme politike qofshin këto të lidhura direkt me 
interesat e grupimit politik ku ai bën pjesë. Deputeti ka përgjegjësi individuale 
për ushtrimin e detyrës së tij dhe nuk mund të justifikojë veprimet e tij jokush-
tetuese me situata të tjera jokushtetuese. Mosbërja e betimit pa arsye të për-
ligjura përbën në vetvete cenim të nenit 72 të Kushtetutës dhe për këtë shkak 
duhet të ishte shmangur me kohë nga subjekti i interesuar dhe jo të përdoret 
si justifikim për situatën e papajtueshmërisë në të cilën ai ndodhej. Betimi 
është moment i rëndësishëm për konstituimin e Kuvendit dhe si i tillë nuk 
mund të trajtohet si vijë ndarëse kohore midis sjelljes kushtetuese dhe asaj 
jokushtetuese. Deputeti ka detyrimin që në momentin e shpalljes së rezultatit 
përfundimtar të zgjedhjeve, pavarësisht se kur bën betimin, të sillet si deputet. 
 

Mendimi i pakicës

Anëtari S. Berberi ka shprehur mendimin e tij kundra me këto argu-
mente: Në ndryshim nga shumica, gjykoj se vendimi i mësipërm i Kuvendit 
është absolutisht i pavlefshëm, për arsye se nuk ka marrë shumicën e kërkuar 
të votave, sipas Kushtetutës dhe vendimit nr. 29/2010 të Gjykatës. Interpret-
imi i shumicës, duke konsideruar për efekt të arritjes së kuorumit të voti-
mit jo të pranishmit por numrin e deputetëve që kanë marrë pjesë në votim, 
sjell për pasojë zvogëlimin e shumicës së votave të kërkuara në përpjesëtim 
me mospjesëmarrjen e deputetëve në votim, dhe për rrjedhojë kjo e dobëson 
legjitimitetin e vendimmarrjes së Kuvendit. Për më tepër, një interpretim i 
tillë mund të krijojë praktikë të gabuar për procedurat e ardhshme të votimit 
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në Kuvend. Pra, procedura duhet të jetë e tillë që deputetit, i cili deklarohet 
i pranishëm por nuk voton, t’i kërkohet të votojë dhe nëse ai nuk pranon, të 
ketë dhe “sanksione” sipas praktikave parlamentare. Së dyti, duhet të parashi-
kohet një angazhim aktiv i drejtuesit të seancës për të verifikuar mospjesëmar-
rjen në votim të të pranishmëve dhe për t’ju kërkuar këtyre të fundit të marrin 
pjesë në votim. Rregullimi i procedurave të votimit në këtë drejtim duhet të 
kihet parasysh edhe për të shmangur një lloj obstruksionizmi parlamentar, që 
mund të krijohet në praktikë. Logjikisht, nëse deputeti është i pranishëm dhe 
nuk merr pjesë në votim, duke ndikuar kësisoj në kuorumin vendimmarrës, 
nuk mund të “shpërblehet” për moskryerjen e detyrës së tij, për të cilën është 
zgjedhur. Duke ju referuar kuptimit të abstenimit, si një shprehje e vullnetit 
për të mos votuar as ‘pro’ as ‘kundër’, për analogji, mund të themi se, nëse 
deputeti është i pranishëm por nuk e shpreh vullnetin për të votuar ‘pro’ ose 
‘kundër’, kjo indiferencë e tij mund të konsiderohet si abstenim. Nisur nga 
fakti që abstenimi llogaritet për të përcaktuar kuorumin e votimit dhe duke 
pasur parasysh detyrimin e deputetëve për të votuar, interpretimi që dekura-
jon mospjesëmarrjen në votim është pikërisht interpretimi që e konsideron 
këtë mospjesëmarrje si abstenim. E parë në prizmin e një lloj ‘sanksioni’, kjo 
do të nxiste pjesëmarrjen e deputetëve në votim dhe do t’i jepte një legjitimitet 
më të madh si procesit të votimit ashtu edhe aktit përfundimtar...Pra është e 
qartë, që Gjykata, në rastin e supozuar, vendimin e konsideron të miratuar 
kur kanë votuar “pro”  jo më pak se 36 deputetë, nëse kanë qenë të pranishëm 
71 deputetë, pavarësisht nga pjesëmarrësit në votim. Interpretimi i shumicës, 
ndryshe nga ai i vendimit të mësipërm, krijon hapësirë për keqkuptime dhe 
paqartësi gjatë zbatimit në praktikë. Kështu, shumica shprehet se “në rastin 
konkret, është votuar fillimisht për praninë e deputetëve në sallë me qëllim 
përcaktimin e kuorumit të domosdoshëm për votimin e kërkesës së grupit 
të deputetëve”. Sipas Rregullores së Kuvendit  (neni 56) drejtuesi i seancës 
plenare, përpara çdo votimi, verifikon numrin e deputetëve të pranishëm në 
sallë. Është e qartë se nuk votohet për prezencën por ajo verifikohet nga dre-
jtuesi i seancës. Nisur nga sa më sipër, gjykoj se, pretendimi i subjektit të 
interesuar për pavlefshmërinë e vendimit nr. 65, datë 21.10.2010 të Kuven-
dit, është i bazuar për arsye se, ky vendim është marrë jo sipas një procesi 
të rregullt votimi dhe jo me shumicën e kërkuar të votave, sipas nenit 78 të 
Kushtetutës dhe vendimit interpretues të Gjykatës nr.29/2010. 

Koment

Gjykata në këtë vendim i është referuar një vendimi të mëparshëm 
të saj lidhur me mënyrën e votimit në Kuvend, kuorumin e nevojshëm si dhe 
votat pro dhe kundër që  duhet të marrë një akt për t’u konsideruar i miratuar. 
Vendimi nr.29/2010 të cilit i referohet Gjykata si dhe pakica në arsyetimin e 
tyre ka interpretuar se “numri i anëtarëve të pranishëm për zhvillimin e pro-
cedurave vendimmarrëse është të paktën gjysma plus një e të gjithë anëtarëve 
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të Kuvendit, pra 71 deputetë. Rritja e pranisë në procesin e votimit mbi kuo-
rumin e domosdoshëm sjell rritje të numrit të anëtarëve që votojnë. Vendimi i 
Kuvendit konsiderohet i miratuar kur për të kanë votuar pro jo më pak se gjys-
ma plus një e anëtarëve që janë të pranishëm”.Vendimi nr.65, dt.21.10.2010 i 
Kuvendit, sipas interpretimit të mësipërm të Gjykatës, në kushtet kur votojnë 
të gjithë deputetët e pranishëm, duhet të votohej me 71 vota pro. Në rastin 
konkret, është verifikuar prania e deputetëve në sallë me qëllim përcaktimin 
e kuorumit të domosdoshëm për votimin e kërkesës së grupit të deputetëve. 
Sipas tabulateve të Kuvendit të Shqipërisë kanë rezultuar 137 deputetë. Pas 
verifikimit të pranisë së deputetëve në sallë, në një interval kohor prej disa 
minutash, është votuar për kërkesën e një grupi deputetësh të Kuvendit për 
dërgimin e çështjes Gjykatës Kushtetuese. Sipas tabulateve të këtij votimi, re-
zulton të kenë votuar 139 deputetë. Nga këta, 70 deputetë kanë votuar pro, 67 
deputetë kundër dhe 2 kanë abstenuar. Nga procesverbali i votimit rezulton 
se 3 deputetë nuk kanë votuar për praninë në sallë por kanë votuar lidhur me 
kërkesën e grupit të deputetëve. Ndërsa një deputet, megjithëse ka votuar për 
praninë e tij në sallë, nuk ka votuar lidhur me kërkesën e grupit të deputetëve. 
Kjo ka sjellë që numri i deputetëve sipas votimit për praninë të mos përputhet 
me numrin e deputetëve që kanë votuar lidhur me kërkesën. Mbështetur në 
këtë argument, Gjykata ka konfirmuar qëndrimin e saj të mëparshëm se për 
përcaktimin e kuorumit në një proces votimi duhet t’i referohemi vetëm num-
rit të deputetëve që kanë votuar dhe jo numrit të përgjithshëm të deputetëve 
që ndodhen në sallë dhe që nuk votojnë.  

Lidhur me papajtueshmërinë e mandatit të deputetit, GJK është nda-
lur më gjatë tek koncepti i fillimit dhe mbarimit të mandatit parlamentar duke 
qenë se pretendimi kryesor i subjektit të interesuar lidhej me momentin kohor 
kur ai kishte bërë betimin si deputet dhe jo me momentin e shpalljes së tij 
si deputet nga KQZ. Është fakt i njohur botërisht se pas zgjedhjeve parla-
mentare të 2009, Partia Socialiste mori një vendim politik për të bojkotuar 
punimet e Kuvendit deri në një afat të pacaktuar. Për këtë arsye, deputetët e 
grupit parlamentar socialist, anëtar i të cilit ishte dhe deputeti I.B, të cilit iu 
deklarua papajtueshmëria e mandatit, morën pjesë për herë të parë në puni-
met e parlamentit disa muaj me vonesë, moment në të cilin ata bënë edhe 
betimin. Për këtë arsye, subjekti i interesuar e lidhte fillimin e punës së tij si 
deputet me betimin kur ai, sipas tij, ishte bërë deputet me të drejta të plota. 
Në këto kushte, kur kishte dy qëndrime të ndryshme lidhur me interpretimin 
e “fillimit të mandatit” dhe “fillimit të ushtrimit të mandatit” Gjykata duhej 
të ndalej në dallimin midis këtyre dy momenteve juridike. 

Më tej, Gjykata ka arsyetuar përse ndalimi i ushtrimit të funksioneve/
detyra të tjera është absolut për deputetin sipas parashikimit të Kushtetutës 
sonë, ndryshe nga disa legjislacione të tjera, të cilat kanë ndalim relativ. Shih 
për më tepër tekstin e plotë të vendimit ku sillen shembuj nga disa vende të 
tjera europiane.



iV. shteti i së drejtës
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Vendim nr.26, datë 02.11.2005 (V–26/2005 – Qiramarrësit e banesave ish 
pronë private)

Fjalë kyçe: ish banesa pronë private; qiramarrës; e drejta e pronës; siguria 
juridike. 

“...Siguria juridike është ndër elementët thelbësore të shtetit të së drejtës. 
Kjo siguri presupozon veç të tjerave besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe pan-
dryshueshmërinë e ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të bëjë 
me faktin se qytetari nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht për ndryshueshmërinë 
dhe pasojat negative të akteve normative që cenojnë dhe përkeqësojnë një gjendje 
të vendosur me akte të mëparshme...Gjykata Kushtetuese ve në dukje se ky parim 
nuk mund të prevalojë në çdo rast. Kjo do të thotë se nëse paraqitet rasti që një 
rregullim ligjor ndryshe i një marrëdhënie ndikohet drejtpërdrejt nga një interes 
publik, me të gjithë elementet e tij thelbësorë, ky interes natyrshëm do të ketë për-
parësi ndaj parimit të sigurisë juridike. 

Nga shqyrtimi i çështjes del se në rastin e dhënë, ndryshimi i ligjit të fa-
vorshëm ndaj një grupi të caktuar të popullsisë, nuk justifikohet me ndonjë interes 
publik të qenësishëm. Eshtë e vërtetë që dispozita e ndryshuar favorizon pronarët 
e banesave, por nga ana tjetër ajo diskriminon një grup tjetër (dhe pse të vogël në 
numër), duke ia cenuar të  drejtën minimale për të jetuar, atë të pasjes të një stre-
he. T’u mohosh të drejtën shtresës së qiramarrësve për t’u bërë pronarë, t’u ndër-
presësh kontratën e qirasë pa garantuar strehë tjetër, janë veprime që nuk mund të 
përligjen me interesin publik. Me raportet e vendosura me dispozitat e mëparshme 
shteti kishte obligimin e zgjidhjes së strehimit të kësaj shtrese duke i bërë pronarë 
(ashtu si pjesën më të madhe të shtetasve të tjerë), me dispozitën e re të kontestuar, 
ai (shteti), i tkurr tej mase këto obligime, duke marrë përsipër kryesisht, vetëm 
sigurimin e strehimit.”

Rrethanat e cështjes

Shoqata e qiramarrësve në shtëpitë ish-pronë private parashtroi një 
kërkesë para Gjykatës Kushtetuese me objekt shfuqizimin si antikushtetues 
të nenit 9 të ligjit nr.9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin 
e pronës” duke paraqitur këto shkaqe: neni objekt shqyrtimi i diskriminon 
qiramarrësit në raport me pjesën tjetër të shoqërisë, pasi nuk u ka dhënë 
mundësinë të privatizojnë banesat shtetërore; shteti ka krijuar diferencime 
edhe midis vetë qiramarrësve; neni 9 vendos afate kohore të shkurtra për liri-
min e banesave, duke krijuar artificialisht pamundësi për Buxhetin e Shtetit 
për ndërtimin e apartamenteve të nevojshme.
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Arsyetimi i Gjykatës

Doktrina e së drejtës kushtetuese ka pranuar se siguria juridike është 
ndër elementët thelbësore të shtetit të së drejtës. Kjo siguri presupozon veç të 
tjerave besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe pandryshueshmërinë e ligjit 
për marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të bëjë me faktin se qyte-
tari nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht për ndryshueshmërinë dhe pasojat 
negative të akteve normative që cenojnë dhe përkeqësojnë një gjendje të ven-
dosur me akte të mëparshme. Duke afirmuar parimin e sigurisë juridike dhe 
të elementeve kryesore përbërës të saj, Gjykata Kushtetuese ve në dukje se 
ky parim nuk mund të prevalojë në çdo rast. Kjo do të thotë se nëse paraqitet 
rasti që një rregullim ligjor ndryshe i një marrëdhënie ndikohet drejtpërdrejt 
nga një interes publik, me të gjithë elementet e tij thelbësorë, ky interes natyr-
shëm do të ketë përparësi ndaj parimit të sigurisë juridike. Parimi i sigurisë 
juridike nuk mund të eleminojë çdo pasojë negative që mund t’i vijë individit 
nga rregullimi i ri. Kjo për shkak se siguria juridike është e pandashme nga 
parimi i shtetit social. Por, në rastin në shqyrtim fjala nuk është për pasoja 
çfarëdo por për pasoja thelbësore, sepse dispozita e re realizon një ndryshim 
konceptual mbi raportet e shtetit me qiramarrësit e banesave pronë private, 
ndryshim që sjell pasoja shumë të rëndësishme. Me raportet e vendosura me 
dispozitat e mëparshme shteti kishte obligimin e zgjidhjes së strehimit të kësaj 
shtrese duke i bërë pronarë (ashtu si pjesën më të madhe të shtetasve të tjerë), 
me dispozitën e re të kontestuar, ai (shteti), i tkurr tej mase këto obligime, 
duke marrë përsipër kryesisht, vetëm sigurimin e strehimit.

Nga shqyrtimi i çështjes del se në rastin e dhënë, ndryshimi i ligjit të 
favorshëm ndaj një grupi të caktuar të popullsisë, nuk justifikohet me ndonjë 
interes publik të qenësishëm. Eshtë e vërtetë që dispozita e ndryshuar favo-
rizon pronarët e banesave, por nga ana tjetër ajo diskriminon një grup tjetër 
(dhe pse të vogël në numër), duke ia cenuar të drejtën minimale për të jetuar, 
atë të pasjes së një strehe. T’u mohosh të drejtën shtresës së qiramarrësve për 
t’u bërë pronarë, t’u ndërpresësh kontratën e qirasë pa garantuar strehë tjetër, 
janë veprime që nuk mund të përligjen me interesin publik. Në këto kushte, 
Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se dispozita e re (pika 1 e nenit 9 të 
ligjit nr.9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”), nuk 
është rezultat i një interesi publik apo i kërkesave të shtetit social. Përderisa 
në rastin konkret, pa as një shkak të përligjur është prekur parimi i sigurisë 
juridike kjo dispozitë është antikushtetuese e duhet të shfuqizohet.

Ligji i ri nr.9235, datë 29.07.2004 në pikën 1 të nenit 9, bën ndry-
shime esenciale tek të drejtat e qiramarrësve. Kështu ndërsa me dispozitat e 
mëparshme shteti merrte përsipër të zgjidhte strehimin duke i bërë kërkuesit 
pronarë mbi të njëjtat kritere që përfitoi pjesa tjetër e popullit, dispozita e 
kontestuar nuk parashikon shprehimisht këto detyrime të shtetit. Dispozita 
parashikon sigurimin e strehimit të tyre nëpërmjet banesave me qira të ulët, 
kredive me interesa të ulëta ose banesave me qira të kompensuara nga shteti.  
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Veç kësaj në dallim nga dispozita e mëparshme që “ngrinte” qiranë e banesave 
deri në zgjidhjen përfundimtare të strehimit të qiramarrësve (neni 10 i ligjit 
nr.8030, datë 15.11.1995), dispozita që kontestohet parashikon shprehimisht 
pagimin e kësaj qiraje “të ngrirë” deri në dy vjet nga hyrja e ligjit në fuqi, duke 
nënkuptuar që pas këtij afati qiraja liberalizohet. Në ligjin e ri parashikohen 
edhe masa të tjera, të cilat keqësojnë në një shkallë të ndjeshme pozitën e qi-
ramarrësve. Kështu ndërsa në ligjin e mëparshëm (të shfuqizuar) si afat kohor 
për lirimin e banesave merrej shprehimisht koha kur do të zgjidhej përfundi-
misht strehimi i qiramarrësve, në dispozitën e kontestuar, në mënyrë arbitrare 
e pa asnjë garanci të shprehur, parashikohet që qiramarrësit të lirojnë banesat 
brenda një afati 3-vjeçar.

Meqënëse me shfuqizimin e kësaj dispozite krijohet boshllëk lidhur 
me trajtimin e qiramarrësve në shtëpitë e ish-pronarëve, bazuar në nenin 78 të 
ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i rekomandohet Këshillit të Mini-
strave e Kuvendit të Shqipërisë të marrin masa për të bërë plotësimet e nevo-
jshme në ligj.

Koment

Në këtë vendim janë vendosur përballë dy interesa mjaft të rendë-
sishme të mishëruara në dy grupe personash, të cilët preken nga veprimi  ligjit 
object kërkese: grupi i pronarëve të banesave, të cilëve u ishin shtetëzuar pa-
drejtësisht pronat gjatë regjimit komunist dhe grupi I qiramarrësve të këtyre 
banesave nga shteti, i cili ishte bërë padrejtësisht pronar i tyre. Nëse do t’i 
referohemi parimit të barazisë, i cili nënkupton mosdiskriminimin e grupeve 
të njëjta të shtetasve pa arsye të përligjura, do të kemi parasysh se ky parim 
në trajtimet e ndryshme teorike nuk kërkon detyrimisht që të gjitha subjektet 
të trajtohen në mënyrë të njëjtë, por nëse duhet bërë trajtim i diferencuar, ai 
duhet të bëhet duke respektuar raportin e arsyeshëm me qëllimin mbi bazën 
e të cilit bëhet ky dallim. Pra, e thënë me fjalë të tjera, nëse shteti vendosi t’u 
kalojë në pronësi shtetasve banesat, të cilat ata i kishin mbajtur për vite të tëra 
me qira, dhe nuk u kaloi qiramarrësve në pronësi banesat e ish-pronarëve, 
pasi këto banesa e kishin tashmë pronarin e tyre të shpronësuar padrejtësisht, 
kjo nuk do të thotë që shteti ka kryer një diskriminim, ndryshe nga sa pre-
tendon kërkuesi në këtë rast. Shteti kishte detyrimin fillimisht për t’u kthyer 
pronarëve të shpronësuar me forcë pronën e tyre, detyrim i cili prevalon për-
ballë të drejtës së qiramarrësve për të përfituar nga privatizimi i një banese. 
Do të ishte e palejueshme që shteti të bënte përsëri një padrejtësi tjetër duke 
tjetërsuar pronën e pronarëve të vërtetë thjesht me arsyetimin se ndryshe qi-
ramarrësit do të konsideroheshin të diskriminuar. Diferencimi i këtij grupi 
(kupto qiramarrësit) është i përligjur dhe në përpjestim të drejtë me qëllimin 
që kërkohet të arrihet, pra me garantimin e të drejtës së pronës. 

Shteti demokratik ka detyrimin për të riparuar padrejtësitë për të 
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gjitha grupet shoqërore por sa i përket masës dhe mënyrës së veprimit të tij, 
ajo nuk mund të përcaktohet ose të pretendohet a priori. Këtu ligjvënësi duhet 
të çmojë vetë, sipas prioriteteve që ai ka vendosur për zhvillimin e mëtejshëm 
ekonomik, se cilat janë format më të përshtatshme për balancimin e intere-
save. Në rastin konkret, ligjvënësi ka gjetur si zgjidhje optimale dhe me më 
pak shpenzime për buxhetin e shtetit këtë: kthimin e shtëpive ish-pronarëve 
dhe sistemimin nëpërmjet kushteve lehtësuese të banorëve të tyre me banesa. 
Në këtë aspekt, nuk ndodhemi para diskriminimit të qiramarrësve përkun-
drazi shihet prirje e shtetit për të eleminuar konfliktet sociale deri në maksi-
mumin e mundshëm. Në këtë këndvështrim, shteti duhet të gjejë zgjidhjen më 
të përshtatshme të mundshme edhe për kategorinë e qiramarrësve, por duke 
patur prioritet pronarët e banesave të konfiskuara padrejtësisht.
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Vendimi nr.34, datë 20.12.2005 (V–34/2005 – Dëmshpërblimi i ish të 
përndjekurve politikë)

Fjalë kyçe: dëmshpërblim; ish-i përndjekur nga regjimi komunist; parimi i 
drejtësisë sociale.

“...E drejta e dëmshpërblimit dhe kompensimit të të burgosurve dhe të 
përndjekurve politikë, pas përmbysjeve të rëndësishme politike e shoqërore që ndo-
dhën edhe në vendin tonë, nuk mund të trajtohet si një e drejtë subjektive. Shteti 
demokratik i dëmshpërblen e kompenson këta persona sipas kushteve e mundësive 
ekonomike e financiare, duke u bazuar kryesisht në parimet e rëndësishme të dre-
jtësisë dhe të barazisë. Parimi i drejtësisë, në thelb, kërkon të merren në konsideratë 
edhe interesat e anëtarëve të tjerë të shoqërisë si dhe interesi publik në tërësi. Parimi 
i barazisë kërkon ndalimin e diskriminimit dhe trajtim të barabartë në të drejta të të 
gjithë viktimave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut.

...Dëmshpërblimi dhe kompensimi i të burgosurve dhe të përndjekurve poli-
tikë nga regjimi komunist duhet të kenë njëkohësisht vlerësim simbolik dhe financiar. 
Kjo do të thotë që këta persona që vuajtën kaq shumë gjatë regjimit komunist nuk 
duhet të përfitojnë thjesht diçka si shenjë e detyrimit, vëmendjes dhe angazhimit të 
shtetit dhe shoqërisë ndaj tyre. Dëmshpërblimi dhe kompensimi i të burgosurve dhe 
të përndjekurve politikë duhet të jenë më shumë se kaq. Ai duhet të jetë i tillë që të 
marrë parasysh edhe vuajtjet e shumta, dinjitetin e tyre, hallet dhe problemet me 
të cilat ballafaqohen ata në jetën e përditshme. Dëmshpërblimi dhe kompensimi në 
tërësi duhen kuptuar si detyrime pozitive të shtetit për të marrë masat e duhura që 
lehtësojnë sa më shumë rehabilitimin dhe riintegrimin e kësaj kategorie njerëzish në 
shoqërinë shqiptare.”

Rrethanat e cështjes

Shoqata Kombëtare Antikomuniste e ish të Përndjekurve Politikë, 
Shoqata Mbarëkombëtare për Integrimin e të Burgosurve dhe të Përndjekurve 
Politike të Shqipërisë si dhe Shoqata Kombëtare e ish të Dënuarve dhe të Përnd-
jekurve Politikë, në cilësinë e kërkuesit, parashtruan një kërkesë para Gjykatës 
Kushtetuese për shfuqizimin e nenit 1 të ligjit nr.9260, datë 15.07.2004 “Për 
disa ndryshime në ligjin nr.7748, datë 29.07.1993 “Për Statusin e ish të Dënu-
arve dhe të Përndjekurve Politikë nga Sistemi Komunist”, i  ndryshuar, duke 
u mbështetur në këto argumenta: neni 1 i ligjit që kontestohet ka një sërë 
kundërthëniesh e pasaktësish lidhur me kategoritë e personave përfitues; nuk 
janë të qarta kriteret për caktimin e përfitimin e të drejtës së “kompensimit 
financiar në mënyrë të përshkallëzuar mbi bazën e vuajtjes së dënimit”; ka 
shkelje të të drejtave të njohura më përpara me Kushtetutë dhe me ligj; nuk res-
pektohet e drejta e reabilitimit e zhdëmtimit; ish të dënuarit dhe të përndjekurit 
e tjerë nuk kanë përfituar kompensimin pasuror për dënimin e vuajtur dhe pu-
nën e papaguar; përballimi ose jo i faturës financiare ka të bëjë me mënyrën e 
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zbatimit të ligjit dhe jo me vetë të drejtën e kompensimit e shpërblimit. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese e konsideron me rëndësi të theksohet se dëmsh-
përblimi dhe kompensimi i të burgosurve dhe të përndjekurve politikë për dë-
min personal, për vuajtjet apo punën e papaguar të tyre gjatë regjimit të kaluar 
nuk mund të bazohen në kuadrin ligjor të periudhës para tranzicionit. Shkelja 
brutale e lirive dhe të drejtave themelore, padrejtësitë e theksuara të atij regjimi 
ndaj kësaj kategorie të personave bëhej për motive politike e ideologjike dhe 
justifikohej me praktikat dhe legjislacionin antidemokratik dhe antinjerëzor të 
asaj periudhe. Prandaj, e drejta e dëmshpërblimit dhe kompensimit të të burgo-
surve dhe të përndjekurve politikë, pas përmbysjeve të rëndësishme politike e 
shoqërore që ndodhën edhe në vendin tonë, nuk mund të trajtohet si një e drejtë 
subjektive. Shteti demokratik i dëmshpërblen e kompenson këta persona sipas 
kushteve e mundësive ekonomike e financiare, duke u bazuar kryesisht në pari-
met e rëndësishme të drejtësisë dhe të barazisë.73 Parimi i drejtësisë, në thelb, 
kërkon të merren në konsideratë edhe interesat e anëtarëve të tjerë të shoqërisë 
si dhe interesi publik në tërësi. Eshtë e pamundur të eleminohen të gjitha pa-
drejtësitë e shumta e të thella të bëra në vite ndaj këtyre personave nga regjimi 
komunist. Synim kryesor duhet të jetë zvogëlimi sa më shumë i pasojave të kë-
tyre padrejtësive.74 Për këtë qëllim nevojitet edhe një bashkëpunim konstruktiv 
i organeve respektive shtetërore me përfaqësues të shoqatave të të burgosurve 
dhe të përndjekurve politikë, në mënyrë që zgjidhjet të jenë sa më të shpejta, sa 
më efektive dhe sa më të qëndrueshme. Nga ana tjetër, parimi i barazisë kërkon 
ndalimin e diskriminimit dhe trajtim të barabartë në të drejta të të gjithë vikti-
mave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut. Vetëm në raste përjashtimore 
dhe për shkaqe të arsyeshme e objektive mund të përligjej trajtimi ndryshe i 
kategorive të caktuara të personave që përfitojnë nga kjo e drejtë. I tillë mund të 
ishte rasti i diferencimit në trajtim i personave që kanë vuajtur më gjatë dhe më 
shumë në burgjet e regjimit komunist, diferencimi për shkak të moshës, diferen-
cimi i të afërmve të personave të vdekur ose të pushkatuar për arsye politike, etj.

Megjithatë, Gjykata Kushtetuese thekson se dëmshpërblimi dhe kom-
pensimi i të burgosurve dhe të përndjekurve politikë nga regjimi komunist 
duhet të kenë njëkohësisht vlerësim simbolik dhe financiar.75 Kjo do të thotë që 
këta persona që vuajtën kaq shumë gjatë regjimit komunist jo vetëm duhet të 
përfitojnë konkretisht diçka si shenjë e detyrimit, vemendjes dhe angazhimit të 
shtetit dhe shoqërisë ndaj tyre. Dëmshpërblimi dhe kompensimi i të burgosurve 

73 Në të njëjtin përfundim ka arritur në një çështje të kësaj natyre edhe Gjykata 
Kushtetuese e Hungarisë. Shih vendimin e saj nr.1, viti 1995, Hun –1995 - 1 - 001
74 Shih edhe vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.30, dt.01.12.2005
75 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese Gjermane në BvR 1804/03, date 
07.12.2004
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dhe të përndjekurve politikë duhet të jenë më shumë se kaq. Ai duhet të jetë 
i tillë që të marrë parasysh edhe vuajtjet e shumta, dinjitetin e tyre, hallet dhe 
problemet me të cilat ballafaqohen ata në jetën e përditshme. Dëmshpërblimi 
dhe kompensimi në tërësi duhen kuptuar si detyrime pozitive të shtetit për të 
marrë masat e duhura që lehtësojnë sa më shumë rehabilitimin dhe riintegrimin 
e kësaj kategorie njerëzish në shoqërinë shqiptare. E drejta e rehabilitimit dhe 
zhdëmtimit në tërësi garantohet shprehimisht edhe në Kushtetutën e Repub-
likës së Shqipërisë të vitit 1998. Në nenin 44 theksohet se “Kushdo ka të drejtë 
të reabilitohet dhe/ose zhdëmtohet në përputhje me ligjin, në rast se është dëm-
tuar për shkak të një akti, veprimi ose mosveprimi të paligjshëm të organeve 
shtetërore”.

Përsa më sipër, Gjykata Kushtetuese e konsideron të rëndësishme të 
theksohet se shteti i së drejtës, i cili garantohet që në preambulën e Kushtetutës 
sonë, është një nga parimet më themelore e më të rëndësishme në shtetin dhe 
shoqërinë demokratike. Si i tillë, ai përbën një normë të pavarur kushtetuese, 
prandaj shkelja e tij përbën në vetvete bazë të mjaftueshme për deklarimin e një 
ligji si antikushtetues. Një nga elementët më esencialë të parimit të shtetit të së 
drejtës është edhe ai i sigurisë juridike, i cili, ndër të tjera ka si kërkesë të domos-
doshme faktin që ligji në tërësi, pjesë apo dispozita të veçanta të tij, në përm-
bajtjen e tyre duhet të jenë të qartë, të përcaktuar dhe të kuptueshëm.76 Sigurisht 
që ato nuk mund të parashikojnë çdo rast që mund dhe duhet të lindë nga njohja 
dhe zbatimi i tyre në praktikë. Prandaj, në radhë të parë është detyrë e gjykatave 
apo organeve të tjera shtetërore e shoqërore, të ngarkuara me ligj, që mangësi të 
caktuara të një ligji t’i plotësojnë natyrshëm përmes interpretimit dhe zbatimit 
të tij në praktikë. Por që të realizohet një gjë e tillë, para së gjithash ligji duhet 
kuptuar saktë dhe drejt. Ai duhet të përcaktojë mjetet e ndërhyrjes, subjektet të 
cilëve u drejtohet, raportet e caktuara të sjelljes dhe mënyrën e zbatimit të tij. 
Rezultati që synohet duhet të jetë i pritshëm dhe pasojat të parashikueshme për 
subjektet të cilëve u drejtohet  ligji në tërësi, ose dispozita të veçanta të tij.77

Bazuar në këto standarde, Gjykata Kushtetuese çmon se në nenin 1 
të ligjit nr.9260, datë 15.07.2004 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7748, datë 
29.07.1993 “Për Statusin ..., i ndryshuar”,  konstatohen këto probleme krye-
sore:

1. Nuk del qartë ratio legis, pra qëllimi i hartimit të këtij neni dhe ra-
porti i tij me nenin 9 të mëparshëm të po këtij ligji, të cilin ai ndryshon. Nuk 
sqarohet nëse neni 9 i mëparshëm është konsideruar si i pamjaftueshëm, i 
pazbatuar, i zbatuar tërësisht apo pjesërisht;

2. Në nenin 1 flitet për kompensim financiar, ndërsa në nenet 7 e 8 të 

76 Peter Badura, Staatsrecht,  (1996), fq.51. Shih edhe Juha Raito,“Legal Certainty-
IVR Encyclopedy of  Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of  Law”, 5/2005. 
77 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese Gjermane 2BvR 2374/99, dt.18.05.2004 
dhe BvR 581/01,dt.12.04.2005, etj.
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ligjit flitet për kompensim pasuror. Për kompensim pasuror bënte fjalë edhe 
neni 9 i mëparshëm, i cili ndryshohet nga neni 1 i ligjit të ri. Në këtë kuptim, 
nuk sqarohet nëse neni 1 i ligjit të ri garanton një lloj të ri kompensimi, është 
pjesë apo plotësim i kompensimit të mëparshëm, apo nëse në thelb bëhet 
fjalë për një lloj asistence suplementare mbi të ardhuarat e realizuara nga të 
burgosurit dhe të përndjekurit politikë, ashtu siç është deklaruar në emër të 
Këshillit të Ministrave në seancën e miratimit të këtij ligji;

3. Neni 1 i ligjit 9260, datë 15.07.2004, që ndryshon nenin 9 të 
mëparshëm  jep një formulim të ri kompensimi dhe përcakton kategoritë e 
personave që përfitojnë nga ky kompensim, të cilët ndryshojnë dukshëm nga 
ato që parashikojnë nenet 7 e 8 të ligjit nr.7748, datë 29.07.1993 “Për Sta-
tusin…”. Këto nene, ende konsiderohen si në fuqi përderisa në ligjin e ri nuk 
kërkohet shprehimisht shfuqizimi i tyre, ashtu siç veprohet për nenin 9 të 
ligjit;

4. Sipas nenit 1, në emër të të pushkatuarve që ligjërisht kanë sta-
tusin e kategorisë “A”, përfitojnë të drejtën për kompensim financiar vetëm 
trashëgimtarët e radhës së parë sipas Kodit Civil, pra vetëm fëmijët dhe bash-
këshorti tjetër apo të paslindurit e fëmijëve që mund të kenë vdekur në vijë 
të drejtë pa kufizim (neni 361 i Kodit Civil). Ky deklarim bie ndesh me ne-
nin 5, shkronja “dh” të ligjit nr.7514, datë 30.09.1991 “Për pafajësinë …”, si 
dhe nenin 14 të vetë ligjit nr.7748, datë 29.07.1993 “Për Statusin…”, në të 
cilët përcaktohet se e drejta e kompensimit pasuror mund t’u transmetohet 
trashëgimtarëve të ligjshëm të përcaktuar sipas dispozitave të Kodit Civil mbi 
trashëgiminë. Për më tepër, neni 1 nuk përcakton se përsa kohë do ta përfito-
jnë të drejtën e kompensimit financiar trashëgimtarët e radhë së parë të ish të 
dënuarve politikë që përfshihen në kategorinë “A”;

5. Nuk përcaktohet se përsa kohë do ta përfitojnë të drejtën e kom-
pensimit financiar ish të burgosurit politikë. Po kështu, për të dënuarit poli-
tikë që kanë vdekur në burgje, nuk saktësohet nëse ata do të kompensohen për 
të gjithë kohën e dënimit, apo vetëm për kohën faktike të vuajtjes së dënimit 
deri në momentin e vdekjes;

6. Neni 1 përjashton nga e drejta e kompensimit financiar të internu-
arit politikë që kanë fituar statusin e grupit “C” dhe që në bazë të nenit 6 të 
ligjit nr…7514, datë 30.09.1991, “Për pafajësinë…” nenit 1 të ligjit nr.7772, 
datë 07.12.1993 për disa ndryshime në ligjin “Për Pafajësinë...” dhe neneve 8 
e 14 të ligjit nr.7748, datë 29.07.1993 “Për Statusin…”, përfitojnë të drejtën e 
kompensimit pasuror.

Përsa më sipër, Gjykata Kushtetuese arrin në konkluzionin se neni 1 
i ligjit nr.9260, datë 15.07.2004 duhet të shfuqizohet si antikushtetues, pasi në 
përmbajtjen e tij ka një sërë pasaktësisht e paqartësish, sqarimi i të cilave është 
mëse i domosdoshëm për kuptimin dhe zbatimin e drejtë të tij në praktikë. 
Me shfuqizimin e kësaj dispozite krijohet boshllëk ligjor, prandaj i rekoman-
dohet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që në bazë edhe të këtij vendimi, 
të ndërmarrë hapat e nevojshëm në këtë drejtim.
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Koment

Arsyeja përse Gjykata shfuqizoi disa nga dispozitat e kundërshtuara 
lidhej kryesisht me situatën e paqartë dhe të pasigurtë që krijoi legjislatori 
me ndryshimet e herëpashershme lidhur me dëmshpërblimin e ish të përnd-
jekurve politikë nga regjimi komunist. Gjykata edhe një herë është ndalur tek 
parimi i sigurisë juridike që duhet të reflektojë qartësi dhe qëndrushmëri në 
rregullimet ligjore, pavarësisht objektit që ka për rregullim. 

Pavarësisht se Gjykata e ka pranuar se dëmshpërblimi i kësaj kategorie 
nuk është detyrim ligjor i shtetit por një detyrim moral me qëllim vendosjen 
e një drejtësie sociale për kategorinë e njerëzve të përndjekur nga diktatura. 
Ajo ka theksuar se në momentin kur shteti merr përsipër të dëmshpërblejë për 
vuajtjet e tyre të përndjekurit politikë, atëherë duhet të respektojë disa parime 
të tilla që janë thelbësore për shtetin e së drejtës. Këto janë p.sh siguria juridike 
që lidhet me paprekshmërinë e masës së përfituar nga një ligj i mëparshëm, 
qartësinë e rregullimit ligjor për subjektet që preken dhe qendrueshmërinë 
në rrethin e subjekteve që përfitojnë duke vendosur kritere të qarta dhe të 
matshme me qëllim përfitimin e masës së dëmshpërblimit. 

Gjithashtu, Gjykata ka vendosur me këtë vendim disa standarte për 
kriteret e dëmshpërblimit të vlefshme edhe për ndryshimet e mundshme që 
mund të ndodhin në të ardhmen. Kështu, ajo ka vlerësuar se dëmshpërblimi 
duhet të jetë i përllogaritshëm sa më saktë nga subjektet që e përfitojnë; rrethi 
i subjekteve të jetë i qartë dhe të mos krijojë keqinterpretime; të përcaktohen 
vitet dhe kategoritë e dënimeve që përfitojnë duke bërë edhe diferencimet 
midis tyre, sipas masës dhe kohës së vuajtjes së dënimit. Më e rëndësishmja 
është që masa e dëmshpërblimit të garantojë edhe një trajtim dinjitoz të per-
sonave që kanë vuajtuar duke mos qenë në kufijtë minimal të vlerës. Procesi i 
dëmshpërblimit të të përndjekurve politikë mbetet ende i parealizuar në masë 
të konsiderueshme, megjithë ose për shkak të ndërhyrjeve të herëpashershme 
të ligjvënësit në ligj.
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Vendimi nr. 35, datë 10.10.2007 (V–5/2007 – Për legalizimin e ndërtimeve 
pa leje)

Fjalë kyçe: urbanizim; legalizim; zona informale; e drejtë e pronës; ish-pro-
narë; shpërblim i drejtë; interes publik.

“Rregullimet që bën Kushtetuta nuk mund të jenë gjithmonë shteruese. 
Shpesh, Kushtetuta qëllimisht le hapësira rregullimi nga ligjvënësi i zakonshëm, 
në mënyrë që të mos pengojë marrjen e nismave politike, ekonomike, sociale e kul-
turore nga partitë politike ose qeveria.78 Ligji për legalizimet nuk e rregullon vetë 
mënyrën e kriteret për shpërblimin e pronarëve privatë të shpronësuar, as vendos 
rregulla për masën e kompensimit, që do t’i jepet pronarit të ligjshëm. Ky ligj, në 
nenin 15.5 të tij, referon tek ligji nr.9235 datë 29.07.2004 “Mbi kthimin dhe kom-
pensimin e pronës” dhe në këtë kuptim është ky ligj, i cili do të zbatohet në lidhje 
me kompensimin e pronarëve të ligjshëm të parcelave ndërtimore

...Ligji për legalizimet ka për objekt legalizimin e ndërtimeve të ngritura 
pa leje dhe sidomos urbanizimin e zonave, blloqeve informale e ndërtimeve infor-
male si dhe integrimin e tyre në zhvillimin territorial infrastrukturor të vendit, 
duke përmirësuar kushtet e jetesës, prandaj ekziston “interesi publik” që mund të 
justifikojë shpronësimin e pronarëve të ligjshëm dhe kalimin e pronave të tyre në 
pronësi të ndërtuesve të ndërtimeve pa leje. Gjykata Kushtetuese çmon se përcak-
timi i bërë nga ligji për legalizimet, sipas të cilit, pronësia e tokës së shpronësuar 
nuk i mbetet shtetit, por i transferohet zotëruesit të ndërtesës që legalizohet, në 
vetvete nuk përbën një pengesë që ky përcaktim të konsiderohet si i domosdoshëm 
për “interes publik”

Rrethanat e çështjes

Shoqata Kombëtare e të Shpronësuarve “Pronësi me Drejtësi” ka 
pretenduar përpara Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, se 
ligji nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndërtimeve pa leje” është në kundërshtim me nenet  1, 2, 4, 11, 17, 18, 41, 42, 
75 paragrafi i dytë, 78 paragrafi i dytë, 81 paragrafi i dytë, 82 paragrafi i parë, 
83  të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, duke parashtruar këto shkaqe: 
votimi i ligjit pas kthimit nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë është bërë 
në kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit, pasi nuk është shqyrtuar nga 
Komisioni i Çështjeve Kushtetuese dhe Ligjore; ligji prek nenin 4/1 dhe 4/2 
të Kushtetutës, sepse synon kthimin në veprime të ligjshme të veprimeve 
të paligjshme; ligji bie ndesh me nenin 11 të Kushtetutës, sepse parashikon 
çmime të imponuara nga shteti, pa marrë parasysh parimet e ekonomisë së 
tregut; nuk është patur parasysh “interesi publik” dhe “shpërblimi i drejtë” si 
kritere të nevojshme kushtetuese; ligji mohon të drejtën e individëve për t’iu 

78 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.3 datë 20.02.2006.
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drejtuar gjykatës si një nga elementet e një procesi të rregullt ligjor, parashi-
kuar nga neni 42 i Kushtetutës.           

Subjektet e interesuara Kuvendi dhe Keshilli i Ministrave pretenduan 
përpara Gjykatës Kushtetuese se: mungonte legjitimiteti i kërkuesit për të 
iniciuar një gjykim të kontrollit abstrakt të kushtetutshmërisë së normës lig-
jore lidhur me tërësinë e ligjit; ligji i përmbahet standardeve dhe koncepteve 
kushtetuese; Gjykata Kushtetuese nuk mund të shqyrtojë respektimin e rregul-
lores së Kuvendit; kompetenca e Gjykatës Kushtetuese nuk është shqyrtimi i 
përplasjes mes ligjeve; ligji objekt shqyrtimi, trajton të drejtën e pronës private 
që mbrohet nga neni 41 i Kushtetutës; ligji ka pranuar një shpërblim të drejtë 
si dhe respekton interesin publik të qenësishëm në kufizimin e të drejtës së 
pronës si kritere të neneve 17 dhe 41 të Kushtetutës; ankimi është një e drejtë 
që buron nga Kushtetuta dhe Kodi i Procedurës Civile të Republikës së Shq-
ipërisë, pra ajo nuk mohohet.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi legjitimimin

Lidhur me legjitimimin, Gjykata konstatoi se me interesat e kërkuesit 
kanë të bëjnë vetëm problemet e kalimit të pronës private tek ndërtuesit e 
paligjshëm dhe ajo pjesë e ligjit që trajton aspekte të urbanizimit të zonave të 
ndryshme që përfshihen në të, por që prekin pronën private. Në këto rrethana, 
Gjykata Kushtetuese çmoi se kërkuesi legjitimohet vetëm për atë pjesë të ligjit 
që ka të bëjë me cënimin e interesave të pronarit të ligjshëm privat.

Lidhur me pretendimin e kërkuesit se ka papajtueshmëri mes dispozi-
tave të ligjeve të ndryshme, Gjykata Kushtetuese vlerësoi se nuk është detyrë 
e kësaj Gjykate shqyrtimi i përplasjeve dhe papajtueshmërive mes dy ligjeve 
të ndryshme apo ligjeve dhe kodeve. Mënyra e të kuptuarit, e të zbatuarit të 
ligjit dhe harmonizimit ndërmjet dispozitave të tij me ligje të tjera, nuk janë 
çështje që i përkasin kontrollit kushtetues dhe për rrjedhojë nuk janë objekt 
shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese.

Mbi të drejtën e pronës

Nëpërmjet jurisprudencës së saj, Gjykata Kushtetuese është shprehur 
se: “Analiza dhe interpretimi nga Gjykata Kushtetuese e disa prej koncepteve 
kushtetuese që kanë të bëjnë me “interesin publik” dhe me “shpërblimin e 
drejtë” si dhe respektimi i parimeve të drejtësisë, të proporcionalitetit, apo 
të shtetit social përbëjnë njëkohësisht dhe kufijtë kushtetues të hapësirës së 
vlerësimit, mbi të cilat duhet të orientohet ligjvënësi, për respektimin e së 
drejtës së pronës”79. Çështja që shtrohet për shqyrtim përpara Gjykatës Kush-

79  Vendim i Gykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.30, datë 01.12.2005.
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tetuese lidhet me pajtueshmërinë ose jo të ligjit objekt i shqyrtimit kushtetues, 
me kriteret kushtetuese “interes publik”, “shpronësim”, “shpërblim i drejtë” 
dhe “e drejta e ankimit”. Në lidhje me nocionin “interes publik”, Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut i le shtetit një marzh të gjerë vlerësimi në 
përcaktimin e tij, duke pohuar se nocioni “interes publik” është shumë i gjerë, 
por “se transferimi i detyrueshëm i pronësisë nga një individ tek një tjetër, në 
rrethana të veçanta, mund të përbëjë një masë ligjore në interes publik”.80 

Gjykata Kushtetuese konkludon se duke qenë se ligji për legalizimet 
ka për objekt legalizimin e ndërtimeve të ngritura pa leje dhe sidomos urbaniz-
imin e zonave, blloqeve informale e ndërtimeve informale si dhe integrimin e 
tyre në zhvillimin territorial infrastrukturor të vendit, duke përmirësuar kush-
tet e jetesës, ekziston “interesi publik” që mund të justifikojë shpronësimin e 
pronarëve të ligjshëm dhe kalimin e pronave të tyre në pronësi të ndërtuesve 
të ndërtimeve pa leje. Gjykata Kushtetuese çmon se përcaktimi i bërë nga ligji 
për legalizimet, sipas të cilit, pronësia e tokës së shpronësuar nuk i mbetet 
shtetit, por i transferohet zotëruesit të ndërtesës që legalizohet, në vetvete 
nuk përbën një pengesë që ky përcaktim të konsiderohet si i domosdoshëm 
për “interes publik”. Neni 41 i Kushtetutës kërkon një “shpërblim të drejtë”, 
në rastet e shpronësimit të pronarëve privatë, por ky nen, nuk bën fjalë për 
kritere që mund të zbatohen, për tregues konkret për të vlerësuar dëmin e 
shkaktuar, apo për ndonjë mekanizëm të zbatueshëm në këtë rast. Megjithatë 
shprehja “shpërblim i drejtë”, nuk mund të konsiderohet formulim i zbrazët, 
sepse Kushtetuta ia ka besuar ligjvënësit parametrat në fjalë. Rregullimet që 
bën Kushtetuta nuk mund të jenë gjithmonë shteruese. Shpesh, Kushtetuta 
qëllimisht le hapësira rregullimi nga ligjvënësi i zakonshëm, në mënyrë që 
të mos pengojë marrjen e nismave politike, ekonomike, sociale e kulturore 
nga partitë politike ose qeveria.81 Ligji për legalizimet nuk e rregullon vetë 
mënyrën e kriteret për shpërblimin e pronarëve privatë të shpronësuar, as ven-
dos rregulla për masën e kompensimit, që do t’i jepet pronarit të ligjshëm. 
Ky ligj, në nenin 15.5 të tij, referon tek ligji nr.9235 datë 29.07.2004 “Mbi 
kthimin dhe kompensimin e pronës” dhe në këtë kuptim është ky ligj, i cili 
do të zbatohet në lidhje me kompensimin e pronarëve të ligjshëm të parcelave 
ndërtimore. Neni 15 i ligjit për legalizimet përcakton se: “Në rast se parcela 
ndërtimore e legalizuar figuron në regjistrat e pronave të paluajtshme në emër 
të subjekteve private, atëherë me regjistrimin e lejes së legalizimit subjektit 
privat i lind e drejta për shpërblim në natyrë ose në lekë. Duke patur parasysh 
se për kompensimin do të zbatohet e njëjta metodikë vlerësimi si në rastin e 
kompensimit të ish-pronarëve për pronat e tyre të konfiskuara, shtetëzuara 
apo shpronësuara, subjekte përfitues nga ligji për kthimin dhe kompensimin 
e pronave, Gjykata Kushtetuese vlerëson se ligji, objekt shqyrtimi, është në 

80 Shih çështjen e GJEDNJ Jahnes dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, datë 
21.02.1986, paragrafi 40.
81 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.3 datë 20.02.2006.
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pajtim me kriterin kushtetues “shpërblim i drejtë”. 
Neni 41/5 i Kushtetutës parashikon të drejtën e ankimit të individit 

në gjykatë, në rast mosmarrëveshjeje lidhur me masën e shpërblimit. Neni 
42 i Kushtetutës parashikon të drejtën e individit për t’iu drejtuar gjykatës, 
në rast pretendimi për cenim të lirisë, pronës dhe të drejtave të njohura me 
Kushtetutë pa një proces të rregullt ligjor. Gjykata Kushtetuese çmon se duhet 
të ndalet paraprakisht në marrëdhënien e krijuar midis këtyre dy dispozitave 
kushtetuese. Nga njëra anë qëndron neni 42 i Kushtetutës i cili sanksionon 
të drejtën e çdo individi të ankohet, kurse nga ana tjetër qëndron neni 41/5, 
sipas të cilit individi në rast shpronësimi mund të ankohet vetëm në lidhje 
me mosmarrëveshjet për masën e kompensimit. Kështu që, duke marrë në 
konsideratë faktin që Gjykata Kushtetuese pranon se me anë të këtij ligji pro-
narët e ligjshëm të trojeve gjenden para një shpronësimi de facto, ata mund të 
ankohen në gjykatë vetëm lidhur me masën e shpërblimit. Por, Gjykata Kush-
tetuese vlerëson se pavarësisht se jemi para shpronësimit de facto, ky ligj de jure 
krijon marrëdhënie të ndryshme, komplekse, juridike të lidhura jo vetëm me 
masën e shpërblimit por dhe me regjistrimin e pronës, me titullin e pronës, 
me konfliktet mes pronarëve kufitarë, probleme juridike këto, që bartin do-
mosdoshmërinë e shqyrtimit gjyqësor në tërësi, drejt zgjidhjes së problemeve. 
Prandaj, Gjykata Kushtetuese çmon se neni 42 nuk konkurron me nenin 41/5 
të Kushtetutës. 

Në nenin 26 të ligjit për legalizimet parashikohet zgjidhja e mos-
marrëveshjeve për raportet e pronësisë në objekt ose/dhe rreth përfshirjes 
së personave të tjerë, të cilët pretendojnë të drejta mbi parcelën ndërtimore 
nëpërmjet gjykatës. Po kështu, në nenin 40 të tij, ky ligj parashikon rastin 
e konflikteve mes subjektit dhe pronarit të truallit privat/kufitar dhe i jep të 
drejtën palëve që ta zgjidhin konfliktin në rrugë gjyqësore. Ndërkohë në nenin 
44, ligji ka parashikuar “ankimin” si dispozitë më vete, ku shprehet se e njëjta 
procedurë ankimi zbatohet dhe për vendime të zyrës përkatëse të ALUIZNIT, 
sipas ligjit nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative”. 
Në nenin 18 të Kodit të Procedurave Administrative është parashikuar se në 
mënyrë që të mbrohen të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave privatë, 
veprimtaria administrative i nënshtrohet kontrollit nga gjykatat në përputhje 
me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile. Kjo do të thotë se vendimet e 
zyrës përkatëse të ALUIZNIT mund të kundërshtohen në rrugë gjyqësore. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se e drejta e ankimit në gjykatë është 
një e drejtë kushtetuese që sanksionohet nga neni 43 i Kushtetutës, kështu 
që, për aq kohë sa sipas nenit 4/3 të Kushtetutës, dispozitat e saj zbatohen 
drejtpërsëdrejti, ky ligj edhe pse nuk e ka pranuar në mënyrë të shprehur, nuk 
ia mohon të drejtën individit për t’u ankuar në gjykatë për çdo aspekt të ligjit, 
për të cilin mund të lindin mosmarrëveshje mes personave të interesuar.

Përfundimisht, Gjykata Kushtetuese, ligjin objekt të kontrollit kush-
tetues, nuk e gjen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shq-
ipërisë.  
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Mendim pakice

Anëtarët F. Abdiu dhe S. Sadushi janë shprehur kundër qëndrimit 
të mbajtur nga shumica, për arsye se: Një nga problemet e diskutueshme që 
përmban ligji, objekt shqyrtimi, është procesi i kalimit të pronësisë së truallit 
nga subjektet private tek subjektet që përfitojnë nga procesi i legalizimit. Në 
paragrafin e parë të nenit 15 të ligjit “Mbi legalizimin, planifikimin urban dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, fraza e përdorur “pronat e legalizuara regjis-
trohen në regjistrat e pronave të paluajtshme” nënkupton faktin se marrja e 
një dokumenti administrativ nga ALUIZNI, shndërron në pronar personat 
që kanë ndërtuar  pa leje në pronën e pronarit të ligjshëm. Në përmbajtjen e 
kësaj dispozite ligjore konstatohet lehtësisht se transferimi i pronës nuk ndjek 
nga pikëpamja formale konceptin “shpronësim” dhe as procedurën ligjore 
në kuptim të nenit 41 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë. Në asn-
jë nga dispozitat e ligjit, objekt shqyrtimi, nuk përmendet termi kushtetues 
shpronësim apo kufizim i të drejtës së pronës, megjithëse nenet 15 e vijues të ligjit 
ligjërojnë zhveshjen nga e drejta e pronësisë të pronarit të ligjshëm dhe kali-
min e kësaj të drejte tek poseduesi i ndërtimit të paligjshëm. Dispozitat e këtij 
ligji kanë parashikuar disa masa, të cilat nuk përbëjnë shpronësimin formal në 
përputhje me rregullat e përgjithshme mbi shpronësimet, por nga pikëpamja 
faktike, një veprim i tillë nuk mund të mos konsiderohet si shpronësim i pro-
nës, në kuptim të nenit 1 të Protokollit të parë shtesë të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut. Humbja e zotësisë për të poseduar tokën, sjell si rrjed-
hojë dhe shpronësimin de facto nga prona për pronarët e ligjshëm. 

Qëndrimi ndaj fenomenit të ndërtimeve pa leje dhe legalizimit të kë-
tyre ndërtimeve të ngritura në pronat e pronarëve të ligjshëm, mendojmë se 
nuk mund të vlerësohet duke u kufizuar në analizën e çështjes vetëm në as-
pektin formal. E rëndësishme mbetet të konkludohet se cilat kanë qenë krit-
eret që mund të kenë detyruar ligjvënësin për të konsideruar shpronësimin 
apo kufizimin e të drejtës së pronës si të justifikueshëm nga pikëpamja kush-
tetuese. Çdo ndërhyrje në gëzimin e të drejtave kushtetuese duhet të ketë një 
qëllim të përligjur. Mbi këtë bazë, çdo masë e marrë që e privon personin nga 
prona e tij duhet të ketë qëllim të ligjshëm “në interesin publik”. Nocioni i 
interesit publik është shumë i gjerë. Është pranuar si nga pikëpamja doktrin-
are ashtu edhe nga zhvillimi i jurisprudencës gjyqësore se marrja e pronës që 
kryhet si rrjedhojë e zbatimit të një politike që promovon drejtësinë sociale në 
komunitet, mund të konsiderohet si “interes publik”. 

Sidoqoftë, për të konsideruar kushtetuese një ndërhyrje në të dre-
jtën e pronësisë nuk është e mjaftueshme vetëm ekzistenca e një “qëllimi të 
ligjshëm” në “interesin e përgjithshëm”, por duhet të ketë dhe marrëdhënie të 
arsyeshme proporcionale ndërmjet masave të marra dhe synimit që kërkohet 
të realizohet me privimin e personit nga prona e tij. Kjo situatë kërkon një 
shpërndarje të drejtë të detyrimeve sociale dhe financiare, të cilat nuk mund 
t’i caktohen një grupi të veçantë social, pavarësisht se sa i rëndësishëm është 
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interesi i grupit tjetër apo i komunitetit në tërësi. Pra, duhet të shqyrtohet 
nëse ashpërsia dhe nevoja e masave të marra për problemet social-ekonomike 
justifikojnë humbjen e pronësisë nga personi fizik.

Nga analiza që i bëhet çështjes në shqyrtim, konstatohet se ligjvënësi 
nuk ka vendosur në një balancë të drejtë interesat e pronarëve të ligjshëm, të 
cilët nuk kanë shkelur ligjin, me interesat e atyre që kanë zaptuar dhe ndër-
tuar në mënyrë të paligjshme. Disproporcioni ndërmjet pronarëve të ligjshëm 
dhe personave që kanë ndërtuar pa leje konstatohet në mënyrën se si të dyja 
palët e fitojnë dhe e humbasin pronësinë, në vlerën e çmimit të tokës, si dhe 
në kohën e përfitimit të të drejtave respektive prej tyre. Ligji e ka zgjeruar 
në mënyrë abuzive dhe në dëm të pronarëve të ligjshëm rrethin e subjekteve 
përfituese, duke përfshirë në këtë kategori krahas objekteve për funksione stre-
himi dhe ato, në të cilat ushtrohet veprimtari ekonomike. Një rregullim i tillë 
e kompromenton ekzistencën e interesit publik, me qëllim promovimin e dre-
jtësisë sociale, në kufizimin që i bëhet të drejtës së pronës.   

Neni 15 i ligjit i jep përparësi zhveshjes nga pronësia të pronarit të 
ligjshëm, pa e shpërblyer në mënyrë të menjëhershme, ndërkohë që subjektit 
që ka ndërtuar pa leje i njeh në mënyrë të menjëherëshme pronësinë mbi tru-
allin, kundrejt një çmimi tepër simbolik. Njëkohësisht, sipas neneve 19, 20, 
21 të ligjit që parashikojnë çmimin e shitjes së trojeve rezulton se ligjvënësi 
i ka stimuluar personat që kanë zaptuar më shumë tokë, nëpërmjet uljes së 
çmimit të shitjes. 

Nga kjo pikëpamje, konsiderohen jo proporcionale masat e marra, 
përderisa sipas ligjit, personat që kanë shkelur ligjin shpërblehen, ndërsa inte-
resat e pronarëve të ligjshëm sakrifikohen. Kështu, parimi i proporcionalitetit 
nuk është respektuar, sepse nuk rezulton të jetë vendosur përdorimi i mjeteve 
më të përshtatshme dhe sa më pak të dëmshme për pronarët e ligjshëm. Edhe 
Komisioni i Venecias në pozicionin e amicus curiae ka theksuar: “... në rastin 
konkret mund të argumentohet se zgjidhja që parashikon ligji nuk vendos një 
balancë të drejtë, përderisa interesat e pronarëve të ligjshëm, të cilët nuk kanë 
shkelur asnjë ligj, vendosen prapa interesave të atyre që kanë ndërtuar banesa 
të paligjshme”.82 

Vendosja e dy standardeve që konstatohet në dispozita të ligjit, objekt 
shqyrtimi, është një tjetër argument për papajtueshmërinë e tyre me Kush-
tetutën. Neni 17/1 i ligjit parashikon se kalimi i pronësisë së parcelës ndërti-
more nga shteti tek subjekti bëhet sipas dispozitave të Kodit Civil, ndërkohë 
që për rastet kur pronësia do të kalojë nga individi tek individi është parashi-
kuar një procedurë e panjohur nga dispozitat e Kodit Civil. Kushtetuta, në 
nenin 11/2 parashikon: “Prona private dhe publike mbrohen njëlloj me ligj”. 
Mbi këtë bazë nxirret përfundimi se është shkelur parimi kushtetues sipas të 
cilit, si prona publike, ashtu dhe ajo private duhet të garantohen e të gjejnë të 
njëjtën mbrojtje nga kuadri ligjor.

82 Pika 17 e opinionit Amicus Curiae të Komisionit të Venecias.
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Ligji nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe in-
tegrimin e ndërtimeve pa leje”, nuk përmban rregulla të qarta për sasinë e 
kompensimit që do t’i jepet pronarit të ligjshëm. Kushtet e kompensimit janë 
shumë të rëndësishme për të vlerësuar nëse është arritur një balancë e drejtë 
ndërmjet kërkesës për një interes të përgjithshëm dhe kërkesës për mbrojtjen 
e të drejtave themelore të individëve, ose nëse është zbatuar një kufizim jo i 
drejtë ndaj personit që është privuar nga pronësia.  Kompensimi duhet të jetë 
i lidhur në mënyrë të arsyeshme me vlerën e pronës së marrë, të jetë i drejtë, 
real, efektiv dhe i menjëhershëm. Marrja e pronës pa një pagesë të arsyeshme 
për vlerën e saj si dhe e palikujduar në mënyrë të menjëhershme, nuk  mund 
të konsiderohet si një zgjidhje proporcionale. Prandaj, përcaktimi paraprak-
isht i kushteve të kompensimit është në interes të sigurisë juridike, sepse një 
vlerësim i mëvonshëm i kompensimit, do të sillte vonesa të shumta, që do të 
sillnin shkelje të të drejtës së pronës në kuptimin kushtetues dhe të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë kërkon një kompensim të dre-
jtë. Ligji, objekt shqyrtimi, nuk përmban rregulla për sasinë e kompensimit 
që do t’i jepet pronarit të ligjshëm. Referimi që neni 15, pika 5 bën tek ligji 
nr.9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, vetëm 
për efekt të llogaritjes së sipërfaqes që do të kompensohet, nuk krijon kushtet 
optimale për pronarët e ligjshëm, (të cilëve u merret prona pa u shpërblyer më 
parë), që ky lloj kompensimi do të përmbushet në të ardhmen në përputhje 
me konceptin kushtetues të shpërblimit të drejtë.
  

Koment

Ky vendim është ka trajtuar një çështje mjaft delikate, konkretisht 
legalizimin e objekteve të paligjshme të ndërtuara mbi troje në pronësi të sub-
jekteve të tjera. Për këtë arsye, Gjykatës i është dashur të vërë përballë dy 
interesa: nga njëra anë interesin e pronarëve të trojeve të pushtuara në mënyrë 
të paligjshme nga ndërtimet, nga ana tjetër kthimin e situatës së ligjshme në 
këto zona, të cilat për shkak të kësaj situate kanë mbetur të pazhvilluara nga 
pikëpamja e urbanistikës dhe si rrjedhim edhe nga situata ekonomiko-sociale. 

Me të drejtë Gjykata jo vetëm në këtë vendim por edhe në raste të tjera 
ka theksuar se kur vjen çështja tek interesi publik, si parakusht për të ndërhyrë 
në të drejtat themelore, siç është rasti këtu kur bëhet fjalë për shpronësimin 
e subjekteve private, vetë Kushtetuta nuk merr përsipër të përcaktojë se çfarë 
do të konsiderohet interes publik por ajo autorizon ligjvënësin që ta bëjë një 
gjë të tillë duke u nisur nga parimet e sanksionuara në dokumentin themeltar 
të shtetit. ligjvënësi duhet të përcaktojë më së miri se në çfarë kushtesh dhe 
situatash duhet të ndodhë një proces shpronësimi. Aktet që nxjerr ai për këtë 
qëllim pasyqrojnë rast pas rasti dhe kuptimin e interesit publik. Dhe është e 
natyrshme që në një shtet demokratik dhe të së drejtës këto akte t’i nënshtro-
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hen një kontrolli kushtetues për të gjykuar nëse interesi publik i pasqyruar 
në aktet e ligjvënësit është apo jo në përputhje me Kushtetutën. Është GjK e 
cila vlerëson nëse vërtetë ky interes i shërben të mirës së përgjithshme. Sipas 
doktrinës kushtetuese gjermane qëllimi i të mirës së përgjithshme ose interesi 
publik nuk është tipar karakteristik i shpronësimit por është kusht për të qenë 
legjitim, pra kërkohet detyrimisht përmbushja e tij para se të kalohet në pro-
cesin e shpronësimit. 

Në çështjen në fjalë, interesi publik është legalizimi i një gjendje të 
paligjshme që zgjat prej vitesh. Është e natyrshme që shteti të mos lejojë ose 
të paktën të rregullojë situata paligjshmërie të çdo natyre. Mjafton dhe vetëm 
ky fakt për të vlerësuar se ndodhemi para një interesi publik që është ruajtja 
ose vendosja e shtetit të së drejtës (parimi i ligjshmërisë). Megjithatë është e 
paevitueshme pyetja: A është kjo mënyra më e mirë për të rikthyer legjitim-
itetin në këto zona informale? Parimet e shtetit të së drejtës përcaktojnë se 
shteti duhet të gjejë masa adekuate për të rregulluar situata konfliktuale ose të 
ndjeshme nga pikëpamja sociale. Në rastin tonë kemi përballë njëri-tjetrit dy 
grupe njerëzish: pushtuesit e tokës dhe pronarët e tyre (i referohem vetëm ras-
tit kur pronarë të truallit mbi të cilin janë kryer ndërtime pa leje janë subjekte 
privatë). E gjykoj të vështirë të peshosh interesin publik në favor të grupit të 
parë, pasi në fund të fundit ata janë të dy persona privatë, madje pozita juri-
dike e të dytit është shumë e favorshme se e të parit, pasi është pronar legjitim 
i pronës kurse i pari është posedues me keqbesim ose jolegjitim i i pronës. 
Natyrisht që mund të thuhet se është situatë jonormale e cenimit të pronës. 
Po të pranojmë këtë situatë, atëherë ndërhyrja e shtetit në këtë konflikt duhe 
të jetë jo në dëm të një pale për të legjitimuar palën tjetër, por për të gjetur 
të mesmen e të dy interesave. Në këtë këndvështrim nuk është përherë aq e 
thjeshtë të konstatohet se ndodhemi para një interesi publik. Përcaktues është 
kujt i shërben qëllimi që kërkohet të arrihet dhe a është legjitim mjeti me të 
cilin kërkohet të arrihet ky qëllim. Pavarësisht viteve të kaluara, duket sikur 
mjet i gjetur për zgjidhjen e kësaj çështje të mos ketë qenë edhe aq efikas sa 
ç‘u mendua.
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Vendimi nr. 36, datë 15.10.2007 (V–36/2007– Për reformimin e Akademisë 
së Shkencave)

Fjalë kyçe: risktrukturim; pagë; shpërblim; akademikë; mosdiskriminim; 
siguria juridike.

“Në fushën e të drejtave që mbron parimi i të drejtave të fituara përfshihen 
kryesisht të drejtat themelore të individit, mbrojtja e të cilave shtrihet ndaj të gjitha 
fushave primare të marrëdhënieve ligjore civile. Ndryshimi i rregullimeve ligjore të 
një fushe të caktuar marrëdhëniesh, si atribut i pushtetit ligjvënës dhe si çështje që i 
takon gjykimit diskrecionar të këtij të fundit, duhet të mbajë parasysh respektimin 
e këtij parimi për ato të drejta mbi të cilat shtrihet dhe mbron ky parim.

Parimi kushtetues i shtetit të së drejtës do të konsiderohet i dhunuar, nëse 
mohohen ose shkelen siguria juridike, stabiliteti ligjor dhe mbrojtja e pritshmërive 
të ligjshme. Ligjvënësi nuk mund të përkeqësojë në mënyrë të paarsyeshme gjen-
djen ligjore të personave, të mohojë të drejtat e fituara ose të shpërfillë interesat 
legjitime të tyre. Për të kuptuar dhe zbatuar drejt këtë parim, kërkohet, nga njëra 
anë, që ligji në një shoqëri të ofrojë siguri, qartësi dhe vazhdimësi, në mënyrë që 
individët t’i drejtojnë veprimet e tyre në mënyrë korrekte e në përputhje me të dhe, 
nga ana tjetër, vetë ligji të mos qëndrojë statik nëse duhet t’i japë formë një kon-
cepti, siç është ai i drejtësisë në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi.

Vetëqeverisja akademike reflektohet në lirinë e kërkimit dhe të krijim-
tarisë shkencore, në hartimin e programeve të kërkimit shkencor, në zgjedhjen, në 
mënyrë të lirë dhe të pakomanduar nga të tjerë të organeve drejtuese, si dhe në për-
caktimin në mënyrë të pavarur të rregullave për organizimin dhe funksionimin e 
vetë institucionit. Për respektimin e këtij standardi kushtetues, ligjvënësi detyrohet 
të marrë masa të përshtatshme për moskufizimin e mjeteve financiare e organiza-
tive, në mënyrë që liria akademike, kërkimi shkencor dhe përcjellja e rezultateve të 
tij tek publiku të mbeten të paprekura.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me ligjin nr. 9655, dt. 11.12.2006, 
ka shfuqizuar ligjin nr. 9182, datë 05.02.2004 “Për Akademinë e Shkencave 
të Republikës së Shqipërisë”. Ligji i ri sjell ndryshime në përbërjen dhe struk-
turimin e anëtarësisë së Akademisë së Shkencave, në marrëdhëniet e punës, 
të pagës dhe të shpërblimit të anëtarëve të saj, si dhe në të drejtën e votës për 
anëtarët e Akademisë mbi moshën 75 vjeç. Jo më pak se një e pesta e depu-
tetëve, në cilësinë e kërkuesit, kanë iniciuar një gjykim kushtetues, me anë të 
të cilit i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese shfuqizimin e neneve 5, 6, 7 dhe 8 të 
ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006 “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së 
Shqipërisë”, si dhe pezullimin e zbatimit të tij. Kërkuesi i ka kërkuar Gjykatës 
Kushtetuese të deklarojë të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë nenet 5, 6, 7 dhe 8 të ligjit të sipërcituar duke argumentuar: ligji 
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cënon 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 14 të Kon-
ventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; cënohet parimi i sigurisë juridike; ligji 
përjashton nga anëtarësia në Akademi e anëtarëve të jashtëm të saj; ligji është 
i pazbatueshëm, sepse parashikon rregulla për riorganizimin e Akademisë së 
Shkencave. Subjektet e interesuara Kuvendi dhe Keshilli i Ministrave kërkuan 
rrëzimin kërkesës, duke prapësuar:  mosha nuk përbën shkak mosdiskrimini 
sipas Kushtetutës; nuk është prekur parimi i sigurisë juridike; ligji nuk prek 
statusin juridik të akademikëve, megjithëse bën një rregullim të ri të Aka-
demisë; e drejta e votës ka ruajtur të njëjtën skemë si në ligjin e mëparshëm, 
sepse ka pasur edhe më parë anëtarë të jashtëm apo anëtarë nderi që nuk 
kishin të drejtë vote.  

Arsyetimi i Gjykatës 

Siguria juridike parakupton, veç të tjerash, besueshmërinë e qytetarëve 
tek shteti dhe pandryshueshmërinë e ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. 
Besueshmëria ka të bëjë me faktin se qytetari nuk duhet të shqetësohet va-
zhdimisht për ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të akteve normative 
që cenojnë dhe përkeqësojnë një gjendje të vendosur me akte të mëparshme. 
Parimi kushtetues i shtetit të së drejtës do të konsiderohet i dhunuar, nëse mo-
hohen ose shkelen siguria juridike, stabiliteti ligjor dhe mbrojtja e pritshmërive 
të ligjshme. Ligjvënësi nuk mund të përkeqësojë në mënyrë të paarsyeshme 
gjendjen ligjore të personave, të mohojë të drejtat e fituara ose të shpërfillë in-
teresat legjitime të tyre. Për të kuptuar dhe zbatuar drejt këtë parim kërkohet, 
nga njëra anë që ligji në një shoqëri të ofrojë siguri, qartësi dhe vazhdimësi, 
në mënyrë që individët t’i drejtojnë veprimet e tyre në mënyrë korrekte e në 
përputhje me të dhe nga ana tjetër, vetë ligji të mos qëndrojë statik nëse duhet 
t’i japë formë një koncepti, siç është ai i drejtësisë në një shoqëri që ndryshon 
me shpejtësi.     

Ndryshimi në të ardhurat e akademikut që mbush moshën 75 vjeç 
nuk vjen si rrjedhojë e drejtpërdrejtë e prekjes së pagës që ai merr si anëtar i 
Akademisë, sepse ai përbën rrjedhojën e një ndryshimi veçanërisht specifik 
në marrëdhëniet e punës, që i detyrohet, në radhë të parë, daljes në pension 
të tij. Vendosja e kriterit të moshës në ushtrimin e funksioneve publike ose 
shtetërore zbatohet për të gjithë personat juridikë publikë që funksionojnë 
me financime nga shteti. Një rregullim i këtij lloji parashikohet jo vetëm në 
ligj, por edhe në disa dispozita të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 
Pjesëmarrja me të gjitha angazhimet profesionale e shkencore, në kapacitet të 
plotë e të detyruar, deri në një moshë limit e nënkupton dhe e justifikon pagën 
për anëtarët e Akademisë së Shkencave. Nga ana tjetër, është e nevojshme të 
merret në konsideratë fakti se mbajtja pa limit moshe e statusit të akademikut 
si dhe paga e dhënë për këtë titull, që parashikoheshin me ligjin e mëparshëm, 
tashmë të shfuqizuar, ushtrojnë ndikimin e tyre të drejtpërdrejtë si në siste-
min e anëtarësimit në Asamblenë e Akademisë së Shkencave, ashtu edhe në 
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vetë Buxhetin e Shtetit. Në këtë këndvështrim, caktimi i kufirit të moshës 
nga ligjvënësi, me qëllim ndërprerjen e marrëdhënieve të punës dhe daljen në 
pension të akademikëve, nuk përbën përkeqësim në mënyrë të paarsyeshme 
të gjendjes së tyre ligjore dhe, për rrjedhojë, nuk mund të shërbejë si argument 
për të shpallur se norma juridike që kundërshtohet është antikushtetuese. 

Përsa i përket pretendimit për kufizim të statusit të akademikëve të 
futur me ligjin e ri, Gjykata Kushtetuese vlerëson se titulli “akademik” nuk 
u hiqet mbajtësve të tij, sepse sipas nenit 7 të këtij ligji, shpërblimin (dhe jo 
pagën) për këtë titull akademikët e rregullt e përfitojnë edhe pas moshës 75 
vjeç. Sa i takon pretendimit të kërkuesit për përjashtim të anëtarëve të jashtëm 
nga statusi i akademikut, status që gëzohej prej tyre sipas ligjit të shfuqizuar, 
Gjykata Kushtetuese çmon se përfshirja ose jo e kësaj kategorie anëtarësh me 
karakter honorifik në strukturën e Akademisë nuk merr dimensionin e një të 
drejte të cenuar. 

Pretendimi tjetër i kërkuesit për antikushtetutshmërinë e nenit 8 ngre 
çështjen e diskriminimit për shkak të moshës që ligji i kundërshtuar u bën 
anëtarëve të Akademisë, duke iu mohuar atyre të drejtën e votës, gjë që shpie, 
sipas kërkuesit, në pamundësinë e zbatimit të ligjit për konstituimin dhe rior-
ganizimin e Akademisë së Shkencave. Me arritjen e moshës 75 vjeç anëtarëve 
të Akademisë u hiqet e drejta për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur në organet 
drejtuese të saj. Në mbështetje të këtij pretendimi, kërkuesi sjell si argument 
se ligji u njeh anëtarëve të Akademisë, nga njëra anë, të drejtën për të vazh-
duar, ashtu si edhe më parë, kryerjen e të njëjtave angazhime profesionale e 
shkencore, dhe nga ana tjetër, i vendos ata në pozita të pabarabarta me ko-
legët e tyre më të rinj.  

Gjykata Kushtetuese nxjerr përfundimin se neni 8 i ligjit të sipërcitu-
ar për nga mënyra e rregullimit që ka synuar të arrijë nuk krijon garancitë 
dhe siguritë e mjaftueshme për ngritjen dhe funksionimin e këtij institucioni 
publik sipas standardeve kushtetuese. Kjo dispozitë ligjore parashikon ndër-
prerjen e marrëdhënieve të punës dhe daljen në pension të anëtarëve të Aka-
demisë duke vendosur si kufi maksimal moshën 75 vjeç. Fjalia e dytë e këtij 
neni parashikon pamundësinë e ushtrimit prej kësaj kategorie akademikësh 
të funksioneve drejtuese, si edhe pjesëmarrjen pa të drejtë vote të tyre në 
mbledhjet e Asamblesë së Akademisë. Pengesa për të ushtruar funksionet 
drejtuese dhe mospasja e të drejtës për të votuar në mbledhjet e Asamblesë 
së Akademisë janë justifikuar nga ligjvënësi me mbetjen e kësaj kategorie 
akademikësh jashtë strukturave të institucionit për shkak të daljes në pension. 
Megjithatë, ligji duke parashikuar si mundësi edhe shtyrjen e moshës së daljes 
në pension deri në 75 vjeç, ka lënë hapësirë për ushtrimin, si të funksioneve 
drejtuese ashtu edhe të së drejtës së votës nga anëtarë të Akademisë, të cilët 
mund të përfitojnë, përpara kësaj moshe, daljen në pension për efekt të ligjit 
“Për Sigurimet Shoqërore”. 

Një interpretim i tillë i dispozitës ligjore që buron nga vetë formu-
limi i saj krijon një situatë të paqartë, sepse pranon që edhe akademikët e 
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dalë në pension të mund të zgjidhen në funksione drejtuese të Akademisë së 
Shkencave dhe të votojnë për organet e saj. Krahas kësaj, neni 8 parashikon se 
akademikët, të cilët tashmë i kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës me Aka-
deminë e Shkencave dhe kanë dalë në pension pas moshës 75 vjeç, mund të 
marrin pjesë në mbledhjet e asamblesë por pa pasur të drejtë vote. Nga njëra 
anë, akademikëve nuk u lejohet të zgjidhen në funksione drejtuese dhe nuk 
u njihet e drejta për të votuar, nga ana tjetër parashikohet që ata të marrin 
pjesë në mbledhjet e asamblesë duke u legjitimuar si anëtarë të rregullt të saj. 
Ligji nuk shprehet qartë për mbarimin e anëtarësisë duke e nënkuptuar këtë si 
konsekuencë të heqjes të së drejtës së zgjedhjes për akademikët mbi moshën 
75 vjeç. Mirëpo, një zgjidhje e tillë përbën një kufizim në të drejtat e anëtarë-
sisë së akademikëve, kufizim që ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi procesin e 
vendimmarrjes. 

 Neni 8, në formulimin e tij, përmban gjithashtu terma të 
pasaktësuar e të paqartë, të cilët mund të merren me kuptime të ndryshme 
duke krijuar terrenin për lindje keqkuptimesh e mosmarrëveshjesh. Në këtë 
dispozitë përmendet nocioni “anëtarë të Akademisë”, duke mos specifi-
kuar përfshirjen në këtë grupim vetëm të “anëtarëve të rregullt” apo edhe të 
“anëtarëve të asociuar”. Kjo paqartësi e normës juridike nuk saktëson se për 
cilën kategori të anëtarëve të Akademisë vepron kufizimi i të drejtës së votës 
si dhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve drejtuese. Nga sa më sipër, Gjykata 
Kushtetuese thekson se në standardet e interpretimit të ligjit, kuptimi i qartë 
dhe i saktë është ai që i jep ligjit pajtueshmërinë e tij me parimet dhe kon-
ceptet kushtetuese, në përgjithësi, dhe me respektimin e parimit të shtetit të së 
drejtës, në veçanti.  

Liria akademike dhe autonomia institucionale janë parime të rëndë-
sishme që kanë gjetur pasqyrimin e tyre në Kushtetutën e Republikës së Shq-
ipërisë. Në nenin 57 të saj parashikohet se “Autonomia e institucioneve të 
arsimit të lartë dhe liria akademike janë të garantuara me ligj”. Zhvillimi i 
autonomisë akademike udhëhiqet nga ideja se shkenca mund të ekzistojë dhe 
të sjellë progres vetëm kur veprimtaria shkencore e akademike është e lirë 
dhe e pavarur. Mbi këtë bazë, parimi i lirisë akademike që shpreh përpjekjen 
për mbrojtjen nga ndikimet që mund t’i vijnë lirisë së mendimit shkencor nga 
individë ose pushtete jashtë sferës akademike, ka të bëjë me autonominë in-
stitucionale që përfshin kryerjen e një sërë veprimesh dhe ushtrimin e një sërë 
tagrash në pavarësi nga kontrolli i pushtetit shtetëror. Pikërisht kjo vetëqe-
verisje akademike reflektohet në lirinë e kërkimit dhe të krijimtarisë shken-
core, në hartimin e programeve të kërkimit shkencor, në zgjedhjen, në mënyrë 
të lirë dhe të pakomanduar nga të tjerë të organeve drejtuese si dhe në përcak-
timin në mënyrë të pavarur të rregullave për organizimin dhe funksionimin e 
vetë institucionit. Për respektimin e këtij standardi kushtetues, ligjvënësi dety-
rohet të marrë masa të përshtatshme për moskufizimin e mjeteve financiare e 
organizative, në mënyrë që liria akademike, kërkimi shkencor dhe përcjellja e 
rezultateve të tij tek publiku të mbeten të paprekura. 
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Sanksionimi drejtpërdrejt në Kushtetutë i autonomisë së institucione-
ve arsimore e shkencore si edhe i lirisë akademike përbën njëkohësisht një 
detyrim për ligjvënësin për të kufizuar pushtetet e tij mbi veprimtarinë e tyre 
në fushë të kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies. Nuk ka dyshim se është 
e drejtë e ligjvënësit të ndërhyjë në rregullimin e përmbajtjes së lirisë aka-
demike, në parashikimin e pavarësisë nga kontrolli shtetëror të aktiviteteve 
të institucioneve kërkimore shkencore dhe të arsimit të lartë, pa cenuar au-
tonominë institucionale që garantohet me Kushtetutë. Ushtrimi i tagrës së 
vendimmarrjes përbën një shprehje të efektivitetit të autonomisë institucio-
nale dhe ndërhyrja e shtetit, pikërisht në këtë aspekt thelbësor, do të sillte 
vështirësi në zbatimin e ligjit dhe do të cenonte standardet kushtetuese të 
kësaj autonomie si edhe të lirisë akademike.
 

Koment 
 

Në këtë vendim Gjykata është shprehur për herë të parë lidhur me 
lirinë akademike. Në fakt, kjo liri mund të ishte lidhur mjaft mirë edhe me 
lirinë e kërkimit shkencor që garantohet nga neni 58/1 e Kushtetutës, pasi 
Akademia e Shkencave ka për mision kryesor kërkimin shkencor. Qëllimi 
i ligjvënësit në reformimin e Akademisë së Shkencave është bërja efektive e 
kërkimit shkencor, prandaj liria e kërkimit shkencor megjithë shtrirjen e saj, 
i nënshtrohet kufizimeve nga ndërhyrjet e shtetit. Shteti ka detyrimin që të 
rregullojë në mënyrën më të mirë të mundshme veprimtarinë shkencore, e 
cila nuk prevalon në mënyrë absolute ndaj të mirave ose qëllimeve të intere-
sit publik. Në fund të fundit, qëllimi i krijimit të institucioneve të kërkimit 
shkencor është shërbimi ndaj publikut me kërkimet dhe arritjet e tyre shken-
core. Pavarësia ose autonomia e institucioneve të kërkimit shkencor duhet 
t’i shërbejë sa më mirë zbulimit të së vërtetës duke mos u ndikuar nga fak-
torë joshkencorë. Për këtë qëllim, ekziston edhe një distancë mes kërkuesve 
shkencorë dhe publikut, e cila në asnjë mënyrë nuk duhet kuptuar si izolim i 
shkencës ose i kërkimit shkencor nga shoqëria, e cila në fund të fundit është 
përfituesja e rezultateve të këtij kërkimi. Kjo ka qenë arsyeja kryesore për 
garantimin në rang kushtetues të lirisë së kërkimit shkencor. Në këtë vendim, 
Gjykata ka mbajtur qëndrimin se ligjvënësi duhet të ketë parasysh ruajtjen e 
efikasitetit të kërkimit shkencor duke mos prekur në thelb pavarësinë organi-
zative të Akademisë së Shkencave, megjithë reformat që mund të ndërmarrë 
për përmirësimin e punës së saj.
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Vendimi nr. 41, datë 16.11.2007 (V–41/2007 – Për statusin e dëshmorit)

Fjalë kyçe: status; dëshmor; shpërblim; siguria juridike; ankim gjyqësor.

“Ligjvënësi ka detyrimin të rregullojë në mënyrë më të hollësishme të dre-
jtat e parashikuara në Kushtetutë. Në kuadrin e këtij rregullimi ai nuk mund të 
prekë ato të drejta, kufijtë e të cilave në Kushtetutë janë parashikuar shprehimisht 
si të pakapërcyeshme ose të kufizueshme vetëm në raste specifike. Të drejtat e tjera 
kushtetuese ai mund t’i kufizojë vetëm në kushtet e nenit 17 të Kushtetutës, pra, 
për një interes publik, për të mbrojtur të drejtat e të tjerëve me mënyra dhe forma që 
të jenë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar ndryshimin dhe pa prekur thelbin 
e të drejtës. Përsa i përket masave të tjera që merr ligjvënësi, qofshin edhe ato me 
efekte negative për subjektet e ligjit, nuk mund të pranohet se kufizimi i tyre sjell në 
çdo rast cenimin e parimit kushtetues të mbrojtjes së të drejtave të fituara.

E drejta për shpërblim financiar mujor të familjarëve të dëshmorit nuk 
është një e drejtë themelore e parashikuar nga Kushtetuta apo Konventat Ndërkom-
bëtare dhe as një e drejtë që rrjedh nga ligje që janë zbatim i të drejtave themelore të 
qytetarëve. Ajo nuk rrjedh as nga e drejta e sigurimeve shoqërore dhe rrjedhimisht, 
kushtet e dhënies e të ndryshimit të saj nuk mund të barazohen me të drejtën e 
përfitimit të pensioneve si një e drejtë themelore, parashikuar në nenin 52 të Kush-
tetutës. Shpërblimi financiar mujor i familjarëve të dëshmorit ka karakter simbo-
lik dhe është pjesë e nderimit dhe e respektit që shteti bën për veprën e dëshmorit, 
prandaj masa e tij si dhe rrethi i subjekteve që përfitojnë vlerësohen nga ligjvënësi.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 9650, datë 27.11.2006 ka bërë disa 
ndryshime e shtesa në ligjin nr. 8607, datë 27.04.2000 “Statusi i Dëshmorit 
të Atdheut”. Me shtesat dhe ndryshimet e bëra është parashikuar që të dre-
jtën për t’i propozuar Komisionit Qendror të Statusit të Dëshmorit të Atd-
heut njohjen e statusit të dëshmorit ta ketë përveç Këshillit të Qarkut edhe 
Prefekti; është parashikuar e drejta e ankimit në gjykatë në rast mosshqyrtimi 
të kërkesës nga Këshilli i Qarkut ose Prefekti; kufizohet numri i subjekteve 
që përfitojnë shpërblimin simbolik. Organizata Kombëtare për Dëshmorët e 
LANC dhe dëshmorët e tjerë të atdheut parashtroi një kërkesë para Gjykatës 
Kushtetuese për shfuqizimin e ligjit objekt kërkese duke u mbështetur në këto 
shkaqe: cënohet parimi i sigurisë juridike dhe i të drejtave të fituara; juridiki-
sht nuk mund të jenë dy organe kompetente për të bërë propozimet për mar-
rjen e statusit; përfshirja e gjykatave në procesin e marrjes se vendimit është 
antikushtetuese sepse i vendos ato në varësi të administratës.

Subjektet e interesuara, Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave, prapësu-
an: ligji bën përcaktimin korrekt të pjestarëve të familjes për efekt të shpërb-
limit; pagesa ka efekte simbolike, ajo është e pakushtëzuar dhe nuk destinohet 
për përdorim në një drejtim të caktuar; dhënia e të drejtës së propozimit për 
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shpallje dëshmor edhe prefektit garanton më shumë të drejtën e personave 
kërkues; ligji i ri nuk cënon pavarësinë e gjykatave, por vendos autoritetin 
administrativ nën kontrollin gjyqësor për të garantuar një mbrojtje maksimale 
të interesave të kërkuesve për dhënien e statusit të dëshmorit.

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese vlerëson se dhënia e së drejtës për të bërë pro-
pozim për shpalljen “Dëshmor i Atdheut” edhe prefektit nuk cenon parimet 
kushtetuese e ligjore që rregullojnë qeverisjen vendore, pasi njohja e Statusit 
të Dëshmorit të Atdheut është një çështje me rëndësi jo vetëm lokale por 
edhe kombëtare, e cila në disa raste mund të zgjidhet më mirë me inicimin e 
procesit nga organet e pushtetit qendror, përfaqësues i të cilëve është prefek-
ti. Nga ana tjetër, dhënia e kompetencës për të bërë propozim për shpalljen 
“dëshmor” edhe prefektit nuk kufizon kompetencat e organeve të pushtetit 
vendor. Kjo e drejtë zgjeron vetëm rrethin e subjekteve që kanë të drejtë të 
inicojnë një procedurë administrative për njohjen e këtij statusi nga Komis-
ioni Qendror i Statusit të Dëshmorit të Atdheut, i cili mbetet i vetmi organ 
vendimmarrës. Dhënia e kësaj kompetente edhe institucionit të Prefektit, nuk 
cenon as të drejtat e Shoqatës dhe të anëtarëve të saj, por është një mundësi 
më shumë për të garantuar të drejtat e personave kërkues, të cilët, sipas nenit 
3 të ligjit nr. 8607, datë 27.04.2000 “Statusi i Dëshmorit të Atdheut”, janë 
familjarët e dëshmorit, organet shtetërore ose përfaqësuesit e shoqërisë civile.

Gjykata Kushtetuese vlerëson se njohja me ligj e të drejtës së ankimit 
në gjykatat e sistemit gjyqësor për mosshqyrtimin brenda afateve nga organi 
administrativ nuk përbën cenim të parimit kushtetues të garantimit të pavarë-
sisë së gjykatave. Kontrolli gjyqësor mbi administratën publike bazohet në 
parimet kushtetuese të balancimit të pushteteve (neni 7) dhe të shtetit të së 
drejtës (neni 4) dhe është sanksionuar si parim procedural edhe në Kodet 
e Procedurave Administrative e Civile. Pikërisht në nenet 324, 328 e 331 të 
Kodit të Procedurës Civile është parashikuar e drejta për të ngritur padi në 
gjykatë edhe në rastin e mosshqyrtimit të kërkesës nga ana e administratës 
publike brenda afateve ligjore. Në këtë mënyrë, ligjvënësi për të garantuar një 
mbrojtje më të mirë të interesave të kërkuesve për dhënien e statusit të dësh-
morit, vendos autoritetin administrativ nën kontrollin gjyqësor.

Me ligjin nr. 8607, datë 27.04.2000, përfitonin bashkërisht, një shpër-
blim financiar mujor prej 5 mijë lekë, bashkëshorti i dëshmorit, fëmijët pa 
kufizim moshe, prindërit, vëllezërit dhe motrat, ndërsa me ndryshimet e bëra 
nga kjo e drejtë nuk përfitojnë fëmijët mbi 18 vjeç (ose mbi 25 vjeç, kur vazh-
dojnë shkollën), prindërit që nuk bashkëjetonin me të në momentin e vdekjes, 
si dhe vëllezërit dhe motrat që nuk kanë qenë në kujdestari të tij.

Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se bërja e këtij ndryshimi, 
ndonëse mund të cenojë një të drejtë të mëparshme, nuk përbën cenim të 
parimeve, të të drejtave të fituara e të besimit të qytetarëve tek sistemi juridik 
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që të gëzojnë mbrojtje kushtetuese. Kushtetuta nuk ndalon çdo ndryshim të 
një situate të favorshme ligjore. Kështu, në këtë drejtim, duhet parë në çdo 
rast se në çfarë mase dhe deri ku besimi që ka qytetari në situatën e favorshme 
ligjore paraqitet i rëndësishëm për t’u mbrojtur nga normat dhe parimet kush-
tetuese si dhe cilat janë arsyet për një mbrojtje të tillë. Ligjvënësi ka detyrimin 
të rregullojë në mënyrë më të hollësishme të drejtat e parashikuara në Kush-
tetutë. Në kuadrin e këtij rregullimi ai nuk mund të prekë ato të drejta, kufijtë 
e të cilave në Kushtetutë janë parashikuar shprehimisht si të pakapërcyeshme 
ose të kufizueshme vetëm në raste specifike. Të drejtat e tjera kushtetuese 
ai mund t’i kufizojë vetëm në kushtet e nenit 17 të Kushtetutës, pra, për një 
interes publik, për të mbrojtur të drejtat e të tjerëve me mënyra dhe forma që 
të jenë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar ndryshimin dhe pa prekur 
thelbin e të drejtës. Përsa i përket masave të tjera që merr ligjvënësi, qofshin 
edhe ato me efekte negative për subjektet e ligjit, nuk mund të pranohet se 
kufizimi i tyre sjell në çdo rast cenimin e parimit kushtetues të mbrojtjes së të 
drejtave të fituara.

E drejta për shpërblim financiar mujor të familjarëve të dëshmorit 
nuk është një e drejtë themelore e parashikuar nga Kushtetuta e Republikës 
së Shqipërisë apo Konventat Ndërkombëtare dhe as një e drejtë që derivon 
nga ligje që janë zbatim i të drejtave themelore të qytetarëve. Ajo nuk rrjedh 
as nga e drejta e sigurimeve shoqërore dhe rrjedhimisht, kushtet e dhënies e 
të ndryshimit të saj nuk mund të barazohen me të drejtën e përfitimit të pen-
sioneve si një e drejtë themelore, parashikuar në nenin 52 të Kushtetutës. 
Shpërblimi financiar mujor i familjarëve të dëshmorit ka karakter simbolik 
dhe është pjesë e nderimit dhe e respektit që shteti bën për veprën e dëshmorit, 
prandaj masa e tij si dhe rrethi i subjekteve që përfitojnë vlerësohen nga ligjvë-
nësi. Gjykata Kushtetuese çmon se ligjvënësi, sipas vlerësimit e kompeten-
cave të veta, ka vlerësuar që nderimi dhe respekti për dëshmorët do të bëhet 
nëpërmjet organizimit të ceremonive përkujtimore nga organet shtetërore dhe 
duke ngritur e mirëmbajtur varrezat, lapidaret, etj. Organet shtetërore kanë 
detyrë gjithashtu të ruajnë e mirëmbajnë në muze dokumentet e dëshmorëve 
dhe t’u japin përparësi familjarëve të dëshmorëve për strehim e punësim. Në 
kuadrin e këtij nderimi e respekti, ligjvënësi cakton, për një rreth të kufizuar 
të familjarëve të dëshmorit, një shpërblim simbolik. 
 

Mendim pakice

Anëtari F. Abdiu është kundër qëndrimit të shumicës për këto arsye: 
Ky shpërblim ndërpritet kur familjari nuk plotëson kushtet e përcaktuara më 
sipër që tërhiqet nga kryefamiljari i Dëshmorit të Atdheut, ose në rast mos-
marrëveshje, kur është më shumë se një person, nga secili sipas pjesës që i 
përket. E drejta për shpërblim financiar mujor e parashikuar nga ligji nr.8607, 
datë 27.04.2000 “Statusi i Dëshmorit të Atdheut”, i ndryshuar”, është një e 
drejtë subjektive materiale ligjore. Ajo duke qenë e shprehur në terma mon-
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etare konsiston në një shumë fikse simbolike, ka karakter moralo-patriotik 
dhe ka për qëllim të nderojë dhe respektojë pjesëtarët e familjes së Dëshmorit 
të Atdheut, për gjakun dhe jetën që ata kanë dhënë dhe japin për mbrojtjen e 
integritetit territorial të atdheut, institucioneve shtetërore të tij, paqen, lirinë 
dhe jetën e individit. Si e tillë, kjo e drejtë nuk rrjedh nga sigurimet shoqërore 
dhe rrjedhimisht kushtet e përfitimit të saj nuk mund detyrimisht të barazo-
hen me kushtet e përfitimit të pensioneve familjare, të parashikuara në nenin 
40 të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, ashtu siç dëshiron të bëjë neni 4 i ligjit nr.9650, datë 
27.11.2006 që në fakt kufizon kushtet e përfitimit të së drejtës për shpërblim 
financiar mujor të parashikuar nga neni 14 i ligjit nr.8607, datë 27.04.2000 
“Statusi i Dëshmorit të Atdheut”, i ndryshuar”. Siguria juridike, të drejtat e 
fituara me ligj mund të preken kur është fjala për të mbrojtur një interes pub-
lik, por në gjykimin e çështjes nuk u paraqitën e nuk u konstatuan shkaqe ose 
motive që justifikojnë domosdoshmërinë e cenimit të kësaj të drejte.
 

Koment

Siç shihet edhe nga mendimi i pakicës, në këtë vendim ka patur një 
debat lidhur me faktin nëse përfitimi i vlerës monetare si pasojë e gëzimit 
të statusit të dëshmorit të atdheut është apo jo një e drejtë subjektive. Sipas 
Gjykatës, jo. Me të drejtë ajo ka argumentuar se ky është një shpërblim, të 
cilin shteti nuk është i detyruar ta japë detyrimisht në këtë formë por mund ta 
materializojë edhe në forma të tjera. Vlerësimi i formave, mjeteve dhe proce-
durave që zgjedh ligjvënësi për të respektuar dëshmorët e vendit nuk mund të 
bëhen nga këndvështrimi i së drejtës kushtetuese dhe konkretisht i përfitimit 
të të drejtave themelore, të cilat gëzojnë një rang më të lartë për shkak të para-
shikimit të tyre në Kushtetutë. Ndryshe ndodh me shpërblimet që nuk rrjed-
hin nga të drejta social-ekonomike. Për këtë arsye, nuk mund të pretendohet 
për cenim të sigurisë juridike, e cila nuk shtrihet ndaj përfitimeve të natyrave 
të tjera jo subjektive.  



180

Vendimi nr. 3, datë 06.02.2008 (V–3/2008 – Fillimi i procedimit penal nga 
i dëmtuari akuzues)

Fjalë kyçe: i dëmtuar akuzues; akuzë private dhe akuzë publike; procedim 
penal; hetim gjyqësor.

“...Thelbi i akuzës private është vënia para përgjegjësisë e autorit të një 
vepre nga e cila të dëmtuarit, sipas vlerësimit të tij subjektiv, i kanë ardhur pasoja 
negative. Kusht i domosdoshëm për të ngritur këtë akuzë është që i dëmtuari të jetë 
viktimë e njërës prej atyre veprave të parashikuara për këtë qëllim nga ligji pro-
cedural penal. Vepra të tilla konsiderohen me rrezikshmëri jo të madhe shoqërore 
dhe që nuk cenojnë rendin publik, si psh. dëmtime të tjera me dashje, fyerja, hyrja 
në banesë pa pëlqimin e tjetrit, etj. të parashikuara nga Kodi Penal. Në hartimin 
e këtij parashikimi, ligjvënësi ka patur parasysh se nuk është në interesin publik 
ushtrimi i ndjekjes penale dhe, sipas rastit, dënimi i autorit të një vepre me pasoja 
të vogla ose të një mase të tillë që nuk rrezikojnë shëndetin, pasurinë apo jetën e të 
dëmtuarit. Ligjvënësi është përpjekur të vendosë një balancë sa më të drejtë midis 
interesave publikë, nga njëra anë, të përfaqësuara dhe të mbrojtura nga prokuroria 
dhe interesave privatë nga ana tjetër, që lidhen ngushtë me individin dhe që për 
këtë arsye mund të mbrohen drejtpërdrejt prej tij.  

...Si akuza publike ashtu edhe akuza private të parashikuara nga legjisla-
cioni procedural penal janë dy mekanizma që shërbejnë për ndjekjen penale të au-
torit të veprës penale dhe në asnjë rast ato nuk kanë për qëllim eliminimin e njëra 
tjetrës. Ato bashkëveprojnë dhe në raste të caktuara gjejnë zbatim veçmas. Gjykata 
Kushtetuese rithekson se në asnjë rast akuza publike nuk mund të shmanget. Ajo 
ushtrohet sa herë që prokuroria krijon bindjen se vepra e kryer cenon rendin publik 
apo interesin e shoqërisë. Këtë prokuroria e bën edhe duke ndërhyrë në procesin e 
iniciuar nga i dëmtuari akuzues”

Rrethanat e çështjes

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Bulqizë paraqiti para Gjykatës Kush-
tetuese një kërkesë me anë të së cilës pretendon se neni 59/1 i Kodit të Pro-
cedurës Penale, i cili parashikon të drejtën e të dëmtuarit akuzues për të 
paraqitur kërkesë para gjykatës, me qëllim vërtetimin e akuzës dhe kërkimin 
e shpërblimit të dëmit, është në kundërshtim me nenin 148/1 të Kushtetutës, 
pasi kompetencën për të filluar ndjekjen penale dhe për pasojë hapjen e heti-
mit gjyqësor e ka vetëm prokuroria. 

Subjektet e interesuara Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave parashtru-
an: neni 148/1 i Kushtetutës i jep atributin e ndjekjes penale jo vetëm proku-
rorit por edhe palës së dëmtuar, e cila merr pjesë aktive në proces; neni 59/1 
i Kodit të Procedurës Penale nuk i heq të drejtën prokurorisë të nisë procedi-
min penal ndaj autorit të veprës penale, ajo thjesht i krijon mundësinë të dëm-
tuarit akuzues të nisë procedimin; në rastet kur i dëmtuari ka prova dhe fakte 
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të mjaftueshme, mund të hapë çështje penale për vepra që nuk kanë rreziksh-
mëri shoqërore të madhe dhe për të cilat prokuroria nuk është e mendimit se 
duhet filluar hetimi.

Arsyetimi i Gjykatës

Neni 148/1 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon: 
“Prokuroria ushtron ndjekjen penale si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në 
emër të shtetit”. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rrjedh se ndjekja penale 
është detyrë ekskluzive e shtetit. Një nga funksionet kryesore të shtetit të së 
drejtës është respektimi i kuadrit normativ nëpërmjet sigurimit të një drejtësie 
penale funksionale. Përcaktimi sa më i saktë i detyrave që ka secili aktor në 
procesin penal është një nga kërkesat kryesore që duhet të plotësojë kuadri 
kushtetues dhe ligjor në një shtet të së drejtës. Ndjekja penale që zhvillohet 
mbi bazën e akuzës publike duhet të jetë e mbështetur në dispozita ligjore të 
përcaktuara saktë, me qëllim dhënien nga gjykata të një vendimi të drejtë, 
brenda një afati të arsyeshëm, duke garantuar mbrojtjen e individit nga arbi-
trariteti dhe shpërdorimi i pushtetit shtetëror. Ky detyrim i shtetit rrjedh nga 
fakti se ai është garanti i të drejtave dhe lirive themelore të individit dhe si i 
tillë duhet të parashikojë të gjithë mekanizmat e nevojshëm dhe procedurat 
konkrete për funksionimin e tyre, me qëllim dhënien e drejtësisë sipas kriter-
eve të përcaktuara qartë dhe në mënyrë sa më të detajuar83.

Sipas nenit 328 të Kodit të Procedurës Penale, prokuroria nuk është e 
detyruar të fillojë ndjekjen penale, ose nëse e ka filluar duhet ta pushojë atë, 
kur nuk arrin të provojë se ndodhet vërtet para një vepre penale apo një të dys-
huari si autor. Veprimi i kundërt do të binte ndesh me parimin e ligjshmërisë 
së veprimtarisë së prokurorisë, parashikuar nga neni 148/3 i Kushtetutës si 
dhe nga neni 24/2 i Kodit të Procedurës Penale. Nëse prokuroria arrin në për-
fundimin se ndodhet para provave dhe fakteve të mjaftueshme, fillon ndjekjen 
penale ndaj personit të dyshuar si autor i veprës. Në raste të tilla, prokurori i 
çështjes, në bazë të nenit 148 të Kushtetutës dhe dispozitave konkrete proce-
durale dhe materiale penale, ka detyrë të përfaqësojë dhe të mbrojë akuzën 
duke kërkuar nga gjykata, mbi bazën e provave dhe të fakteve të mbledhura, 
sipas rastit, dënimin e autorit të veprës penale. Këtu qëndron edhe veçoria e 
prokurorisë, pasi asnjë organ tjetër nuk është i autorizuar të fillojë ndjekjen 
penale dhe të përfaqësojë akuzën në gjyq përveç asaj. Pra, procedimi penal 
dhe ngritja e akuzës publike është tagër e prokurorisë. I takon këtij organi, në 
bazë të nenit 148/1 të Kushtetutës dhe nenit 24/3 të Kodit të Procedurës Pe-
nale, të ushtrojë ndjekje penale dhe të ngrejë akuzë publike në emër të shtetit, 
nëse ndodhet para kryerjes së një vepre penale të parashikuar si të tillë nga 
Kodi Penal. 

...Thelbi i akuzës private është vënia para përgjegjësisë e autorit të 

83 Peter Badura, Staatsrecht (1996) fq. 597.
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një vepre nga e cila të dëmtuarit, sipas vlerësimit të tij subjektiv, i kanë ardhur 
pasoja negative. Kusht i domosdoshëm për të ngritur këtë akuzë është që i 
dëmtuari të jetë viktimë e njërës prej atyre veprave të parashikuara për këtë 
qëllim nga ligji procedural penal. Vepra të tilla konsiderohen me rrezikshmëri 
jo të madhe shoqërore dhe që nuk cenojnë rendin publik, si psh. dëmtime të 
tjera me dashje (neni 90), fyerja (neni 119), hyrja në banesë pa pëlqimin e 
tjetrit (neni 112/1), etj. të parashikuara nga Kodi Penal. Në hartimin e këtij 
parashikimi, ligjvënësi, ka patur parasysh se nuk është në interesin publik 
ushtrimi i ndjekjes penale dhe, sipas rastit, dënimi i autorit të një vepre me pa-
soja të vogla ose të një mase të tillë që nuk rrezikojnë shëndetin, pasurinë apo 
jetën e të dëmtuarit. Ligjvënësi është përpjekur të vendosë një balancë sa më 
të drejtë midis interesave publikë, nga njëra anë, të përfaqësuara dhe të mbro-
jtura nga prokuroria dhe interesave privatë nga ana tjetër, që lidhen ngushtë 
me individin dhe që për këtë arsye mund të mbrohen drejtpërdrejt prej tij. 
Gjykata Kushtetuese thekson se, në rastet e parashikuara nga neni 59/1, nuk 
përjashtohet tërësisht pjesëmarrja e prokurorit. Ai ka të drejtë, që gjatë gjy-
kimit të këtyre çështjeve të marrë pjesë duke kërkuar, sipas rastit, fajësinë ose 
jo të të pandehurit. Përjashtimi i hetimit paraprak nga këto çështje dhe lejimi 
i të dëmtuarit akuzues për të ngritur akuzë nuk është marrje e kompetencave 
të prokurorit, por thjesht dhënie e mundësisë të dëmtuarit për të qenë aktiv në 
një proces ku ai është i interesuar drejtpërdrejt84.

Ngritja e akuzës nga i dëmtuari, e njohur ndryshe si akuzë private, nuk 
varet nga vendimmarrja e prokurorisë. I dëmtuari i drejtohet direkt gjykatës 
me akuzën e tij dhe merr pjesë aktivisht në proces për ta bindur gjykatën me 
anë të provave dhe fakteve që të marrë një vendim në favor të tij. I dëmtuari 
akuzues ka të drejtë të shfrytëzojë të gjitha mjetet juridike të njohura nga 
legjislacioni procedural, përfshirë këtu edhe të drejtën e ankimit apo rekur-
sin. Në rastet kur gjykata duhet të shqyrtojë një akuzë private mbi bazën e 
kërkesës së të dëmtuarit akuzues, ajo është kompetente të kryejë disa veprime 
procedurale me qëllim dhënien e drejtësisë. Këto veprime konsistojnë në pra-
nimin për të marrë në shqyrtim kërkesën e të dëmtuarit akuzues, vlerësimin e 
provave të paraqitura nga i dëmtuari ose urdhërimin e organeve kompetente 
për të mbledhur dhe paraqitur prova, të cilat mund të jenë të rëndësishme për 
vërtetimin e akuzës, thirrjen e dëshmitarëve të tjerë sipas vlerësimit të vetë 
gjykatës. Në vijim të kësaj, mund të themi se në gjykimin e kërkesës së të 
dëmtuarit akuzues nuk ka ndjekje penale dhe as hetime paraprake, siç ndodh 
në rastin e akuzës publike. Në rastet e parashikuara nga neni 59/1 i Kodit të 
Procedurës Penale ka vetëm hetim gjyqësor, i cili shërben për të vërtetuar ba-
zueshmërinë e kërkesës së të dëmtuarit dhe jo të akuzës publike të ngritur nga 
organi i prokurorisë. Të dëmtuarit i krijohet mundësia që edhe pa pjesëmar-
rjen e prokurorit të arrijë të përballet para gjykatës me autorin e veprës penale 
nga e cila atij i ka ardhur dëmi. 

84 Islami/Hoxha/Panda, Kodi i Procedurës Penale – Komentar, (2003) fq. 140.
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Nisur nga sa më lart, Gjykata Kushtetuese vlerëson se si akuza pub-
like ashtu edhe akuza private të parashikuara nga legjislacioni procedural pe-
nal janë dy mekanizma që shërbejnë për ndjekjen penale të autorit të veprës 
penale dhe në asnjë rast ato nuk kanë për qëllim eliminimin e njëra tjetrës. 
Ato bashkëveprojnë dhe në raste të caktuara gjejnë zbatim veçmas. Gjykata 
Kushtetuese rithekson se në asnjë rast akuza publike nuk mund të shmanget. 
Ajo ushtrohet sa herë që prokuroria krijon bindjen se vepra e kryer cenon 
rendin publik apo interesin e shoqërisë. Këtë prokuroria e bën edhe duke 
ndërhyrë në procesin e iniciuar nga i dëmtuari akuzues (neni 59/2 i Kodit të 
Procedurës Penale). 

Nga sa më sipër, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se përm-
bajtja e nenit 59/1 të Kodit të Procedurës Penale nuk bie ndesh me nenin 
148/1 të Kushtetutës. Ato plotësojnë njëri-tjetrin në funksion të harmonizimit 
më të mirë të interesit publik me atë privat. Ligjvënësi ka patur për qëllim t’i 
krijojë mundësi individit të çmojë në mënyrë të pavarur shkallën e cenimit të 
interesave të tij dhe hapat që duhet të ndërmarrë ose jo për mbrojtjen juridike 
penale ose civile të tyre. Megjithatë, edhe në këto raste, ligji procedural pe-
nal nuk e shmang pjesëmarrjen e prokurorit në gjykimin e këtyre çështjeve. 
Prokurori jo vetëm merr pjesë në gjykimin e të pandehurit, por sipas rastit, 
kërkon dënimin ose pafajësinë e tij85.  

Gjithashtu, Gjykata Kushtetuese e gjen të pabazuar argumentin e 
paraqitur nga kërkuesi se mungesa e dispozitave konkrete procedurale që 
parashikojnë me hollësi kryerjen e veprimeve procedurale nga i dëmtuari për 
të vërtetuar akuzën e tij është shkak për antikushtetutshmëri. Parashikimi i 
veprimeve konkrete procedurale është kusht për një mbarëvajtje të procesit 
gjyqësor, por e kundërta e saj, pra mosparashikimi, nuk passjell detyrimisht 
antikushtetutshmëri. Për këtë çështje, Gjykata Kushtetuese ka tashmë një 
praktikë të pasur, ku në mënyrë të përsëritur theksohet se është kompetencë 
e ligjvënësit plotësimi ose ndryshimi i dispozitave ligjore86. Si përfundim, në 
vijim të arsyetimit të mësipërm, Gjykata Kushtetuese konstaton se përmbajt-
ja e dispozitës së nenit 59/1 të Kodit të Procedurës Penale, e cila i krijon 
mundësinë të dëmtuarit akuzues të fillojë procedimin penal për vepra penale 
të përcaktuara shprehimisht në të, nuk sjell ndërhyrje në kompetencat e or-
ganit të prokurorisë. Gjykata Kushtetuese çmon se dispozita e paragrafit 1 të 
nenit 59 të Kodit të Procedurës Penale është në përputhje me nenin 148/1 të 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 

Koment

Gjykata në këtë vendim është ndalur gjatë në dallimin midis akuzës 
publike dhe akuzës private duke dhënë për çdonjërën elementët përbërës të 

85 Neni 59/2 i KPP. 
86 Vendim i Gjykatës Kushtetuese V-12/2004.
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veçantë dhe të përbashkët midis tyre. Problematike për gjykatën referuese në 
këtë rast ishte se nëpërmjet akuzës private mund të merreshin kompetenca të 
prokurorisë, si i vetmi organ që fillon dhe drejton hetimin. Por në fakt, ashtu 
siç me të drejt konstaton edhe Gjykata, roli i prokurorisë nuk anashkalohet 
në asnjë rast. Prokurori ka të drejtë të marrë pjesë në rastin kur procedimi 
penale fillon me kërkesë të të dëmtuarit akuzues. Sjellim në vëmendje këtu 
edhe një vendim të mëparshëm të kësaj Gjykate, V-39/2000, lidhur me rolin 
e prokurorit në gjykimin e çështjeve të parashikuara nga neni 59/1 i KPP. 
Në këtë vendim GjK ka pranuar se pozita procedurale e prokurorit është e 
një lloji të veçantë, ai nuk është palë në debatin gjyqësor që zhvillohet midis 
të pandehurit dhe të dëmtuarit akuzues. Për këtë kategori veprash penale ai 
është i përjashtuar me ligj nga roli i tij si përfaqësues i akuzës dhe si autoritet 
që ushtron ndjekjen penale.

I dëmtuari akuzues është relativisht i ri për ligjin tonë procedural87, 
megjithatë në legjislacione të tjera njihet prej shumë kohësh88. Ngritja e 
akuzës nga i dëmtuari, e njohur ndryshe edhe si akuzë private (Privatklage), 
nuk është e varur nga vendimmarrja e prokurorisë. I dëmtuari i drejtohet di-
rekt gjykatës dhe merr pjesë aktivisht në proces. Ai (i dëmtuari) vendoset në 
rolin e prokurorit për ta bindur gjykatën në marrjen e një vendimi në favor të 
tij. I dëmtuari ka të drejtë të shfrytëzojë të gjitha mjetet juridike që i njihen 
prokurorit duke përfshirë edhe ankimin apo rekursin. Thelbi i akuzës private 
është ndjekja penale e autorit të një vepre të parashikuar si e dënueshme nga 
vetë i dëmtuar. Një nga ndryshimet midis procesit me akuzë publike dhe atij 
me akuzë private ose nga i dëmtuari është se kjo e fundit mund të përfundojë 
edhe me marrëveshje kur i dëmtuari pranon të marrë një dëmshpërblim nga 
i pandehuri duke tërhequr kështu akuzën në çdo fazë të procesit. Madje ka 
legjislacione (p.sh ai gjerman dhe austriak) të cilat parashikojnë para fillimit 
të procesit penal mbi bazën e akuzës private edhe një procedurë pajtimi midis 
palëve, e cila është e detyrueshme. Nëse kjo përpjekje dështon, atëherë mund 
të ngrihet akuza private. Kjo bëhet me qëllim që të mos ngarkohet gjykata me 
shqyrtimin e çështjeve të cilat nuk mbartin në vetvete ndonjë rrezikshmëris të 
lartë dhe që palët mund t’ia kursejnë vetes një proces i cili mund të përfundojë 
edhe me pafajsinë e të pandehurit ose pushimin e çështjes. Tjetër dallim midis 
dy procesve është se në procesin e filluar nga i dëmtuari, duke qenë se gjykata 
mund të vendosë edhe pafajësinë e të pandehurit, shpenzimet e procesit i 
ngarkohen të dëmtuarit. Në procesin e nisur mbi bazën e akuzës publike nuk 
ndodh që viktima ( i dëmtuari) të ngarkohet me shpenzimet gjyqësore pavarë-
sisht rezultatit të hetimit gjyqësor. 

87  Është shtuar me nenin 3 të ligjit nr.8813, dt. 13.06.2002.
88 Kam parasysh këtu të drejtën për të ushtruar akuzë private, siç quhet ndryshe, të 
parashikuar në KPP gjermane që në vitin 1877.
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Vendimi nr.14, datë 21.07.2008 (V–14/2008 - Pushimi i çështjes penale nga 
prokurori)

Fjalë kyçe: ndjekje penale; pavarësi e gjykatës; garantimi i të drejtave 
themelore të shtetasve. 

“Gjykata Kushtetuese vlerëson, se kur rregullon marrëdhënie të sferës 
procedurale penale ligjvënësi gëzon liri të gjerë veprimi, por duke respektuar nor-
mat dhe parimet e Kushtetutës që kanë të bëjnë me barazinë e personave në të 
drejta, të drejtën për t`iu drejtuar gjykatës dhe të drejtën për një proces të rregullt 
ligjor, parimin e pavarësisë së gjykatës në dhënien e drejtësisë, etj. Kur ndërmerr 
rregullime të kësaj natyre, ligjvënësi duhet të respektojë edhe kuadrin kushtetues 
që sanksionon institutet e ndjekjes penale, të mbrojtjes së akuzës në emër të shtetit 
dhe të gjykimit

Kur ushtron ndjekjen penale prokurori vetëm mbledh provat për të vërtet-
uar akuzën dhe verifikon nëse ndodhet në kushtet që e detyrojnë të pushojë akuzën 
ose çështjen penale, apo ta dërgojë çështjen në gjykatë. Gjykata, në përfundim 
të procesit, vendos për deklarimin fajtor ose të pafajshëm të të pandehurit që do 
të thotë se në ushtrim të funksionit të dhënies së drejtësisë në kontekstin penal 
është gjykata që vendos për themelin e akuzës së ngritur nga prokurori. Veç kësaj, 
pushimi i akuzës ose i çështjes penale nga prokurori, në vetvete, nuk barazohet me 
pafajësinë e të pandehurit. Vendimmarrja e prokurorit në përfundim të fazës së he-
timeve paraprake, si në rastin kur vendoset dërgimi i çështjes në gjykatë, ashtu dhe 
kur vendoset pushimi i çështjes penale, duke patur parasysh natyrën e funksionit 
kushtetues të tij, është rezultat i shprehjes së vullnetit të këtij organi në ushtrim të 
ndjekjes penale.” 

Rrethanat e çështjes

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, gjatë zhvillimit të procedurave 
gjyqësore në ngarkim të një pandehuri, ka vendosur pezullimin e gjykimit të 
çështjes dhe ia ka dërguar aktet Gjykatës Kushtetuese, për t’u shprehur nëse 
nenet 24 pikat 2 dhe 5, 323 pika 1, 327 pika 2 dhe 328 të KPP që parashiko-
jnë të drejtën e prokurorit për pushimin e çështjes penale, vijnë në kundër-
shtim me nenin 148/1 të Kushtetutës. Ajo parashtroi se: vendimi për push-
imin e çështjes ose akuzës në çdo fazë të procedimit vjen në kundërshtim me 
funksionin kushtetues të tij për ushtrimin e ndjekjes penale dhe përfaqësimi 
i akuzës në gjyq; kjo vendimmarrje e rëndësishme duhet të çmohet prej një 
organi të tretë të paanshëm siç është gjykata; nuk konceptohet dhënia e dre-
jtësisë në mënyrë përfundimtare prej organit të ngarkuar me ndjekjen penale. 

Subjektet e interesuara, Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave, në prapësi-
met e tyre parashtruan: mungon legjitimimi i kërkuesit; pushimi i një çështje 
është kompetencë e prokurorisë brenda autoritetit të saj kushtetues të ndjekjes 
penale; kompetenca që neni 24/5 i KPP i njeh prokurorit më të lartë për të 
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shfuqizuar vendimet e prokurorëve më të ulët është në përputhje me nenin 
148/2 të Kushtetutës, i cili parashikon që “Prokuroria është organ i centrali-
zuar”. Kontrolli që ushtron prokurori më i lartë është në pajtim me parimin e 
funksionimit të prokurorisë si organ i centralizuar, përcaktuar në nenin 148/2 
të Kushtetutës. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese vë në dukje se nga Kushtetuta buron detyrimi i 
shtetit për të siguruar një mbrojtje sa më të mirë dhe efektive të të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut dhe vlerave të tjera kushtetuese, për të garantuar sig-
urinë e individit dhe shoqërisë kundër akteve (veprave) kriminale. Në një shtet 
demokratik dhe të së drejtës, përcaktimi i veprave penale dhe i sanksioneve 
për to mund të bëhet vetëm me ligj. Kjo nënkupton edhe të drejtën dhe dety-
rimin e ligjvënësit për të rregulluar marrëdhëniet juridike procedurale penale, 
që kanë të bëjnë me zbulimin, hetimin dhe gjykimin e veprave penale. Gjyka-
ta Kushtetuese vlerëson, se kur rregullon marrëdhënie të sferës procedurale 
penale ligjvënësi gëzon liri të gjerë veprimi, por duke respektuar normat dhe 
parimet e Kushtetutës që kanë të bëjnë me barazinë e personave në të drejta 
(neni 18 i Kushtetutës), të drejtën për t`ju drejtuar gjykatës dhe të drejtën për 
një proces të rregullt ligjor (neni 42 i Kushtetutës), parimin e pavarësisë së 
gjykatës në dhënien e drejtësisë, etj. Kur ndërmerr rregullime të kësaj natyre, 
ligjvënësi, përveç parimeve të sipërpërmendura, duhet të respektojë edhe 
kuadrin kushtetues që sanksionon institutet e ndjekjes penale, të mbrojtjes së 
akuzës në emër të shtetit dhe të gjykimit.  

Gjykata Kushtetuese vë në dukje, se kompetenca e prokurorit për 
mosfillimin apo pushimin e çështjes penale (në rastet e parashikuara në ligj), 
si aspekt i funksionit të tij kushtetues të ushtrimit të ndjekjes penale, është 
në pajtim me parimin e shtetit të së drejtës. Ky parim, midis të tjerave, pre-
supozon që shteti duhet të marrë të gjitha masat për të mbrojtur dinjitetin e 
njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, rendin kushtetues, pronën, mjedisin, të ndësh-
kojë çdo përpjekje të paligjshme kundër tyre si dhe të sigurojë që asnjë person 
të mos ndiqet dhe dënohet penalisht në mënyrë të padrejtë. 

Ndjekja penale përfshin dy faza të ndryshme, por të lidhura në mënyrë 
funksionale: a) fazën e hetimeve paraprake, që konsiston në kryerjen e vepri-
meve hetimore për të zbardhur ngjarjen dhe identifikuar autorin dhe b) fazën 
e gjykimit, që përfaqësohet nga mbrojtja e akuzës përpara gjykatës. Në bazë 
të nenit 277 të KPP, prokurori dhe policia gjyqësore, brenda kompetencave të 
caktuara, zhvillojnë hetimet e nevojshme që lidhen me ushtrimin e ndjekjes 
penale. Prokurori drejton hetimet dhe ka në dispozicion policinë gjyqësore, 
por ai mund të kryejë vetë veprimet hetimore që i çmon të nevojshme. Në 
përfundim të veprimeve hetimore, prokurori, pasi shqyrton aktet dhe sigu-
rohet që i pandehuri ose mbrojtësi është njohur me to, sipas rastit, vendos 
pushimin e çështjes ose dërgimin e saj në gjykatë (neni 327 i KPP). Gjykata 
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Kushtetuese vlerëson se kjo vendimmarrje e prokurorit udhëhiqet nga parimi 
i ligjshmërisë. Kjo do të thotë se përcaktimi i rasteve (kritereve ligjore) të mos-
fillimit apo pushimit të çështjes penale është bërë në nivel qendror nga ana 
e shtetit/ligjvënësit. Prokurorit nuk i lejohet një modus operandi i tillë ku të 
vendosë të pushojë një çështje penale jashtë kritereve ligjore. Diskrecioni i 
prokurorit qëndron vetëm në faktin se atij i është lënë kompetenca të vlerësojë 
nëse në procedimet konkrete që ka për trajtim përmbushen ose jo këto kritere.

Kushtetutbërësi e ka njohur prokurorinë si një organ të centralizuar 
që në ushtrimin e kompetencave i nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. 
Ndryshe nga sa pretendon pala kërkuese, qëllimi i kushtetutbërësit nuk ka 
qenë të vendosë një barrierë kushtetuese për ushtrimin në mënyrë të detyruar 
të ndjekjes penale, siç mund të jetë rasti i ndonjë vendi tjetër, ku Kushtetu-
ta ka pranuar modelin e ndjekjes penale të detyrueshme, që nënkupton se 
prokurori nuk mund ta pushojë vetë ndjekjen penale, por duhet t`ia kërkojë 
këtë gjykatës. Kushtetutbërësi ka përcaktuar qartë garancitë dhe mënyrën e 
funksionimit të prokurorisë, duke e shkëputur nga pushtetet e tjera, pra larg 
ndikimeve politike të mundshme, garanci që sigurojnë mbrojtjen e të drejtave 
të individëve. 

Gjykata Kushtetuese thekson se pavarësia e prokurorit në organiz-
imin e hetimeve paraprake dhe përfaqësimin e akuzës në gjykatë është një 
vlerë kushtetuese. Megjithatë, kjo pavarësi e sanksionuar në Kushtetutë nuk 
mund të interpretohet se në procesin penal prokurorët nuk janë të detyruar të 
respektojnë ligjet dhe/ose udhëzimet apo vendimet e gjykatës. Në ushtrimin 
e kompetencave të tyre prokurorët janë të pavarur nga ndikimi i pushteteve të 
tjera por janë të varur nga ligji. Me fjalë të tjera, kompetencat e prokurorëve 
për pushimin e çështjes penale në aspektin kushtetues nuk lejohet të interpre-
tohen si e drejtë subjektive e tyre, d.m.th. si e një e drejtë që ata ose e përdorin 
ose mund të vendosin të mos e përdorin. Gjykata Kushtetuese shton se këto 
kompetenca përbëjnë edhe detyrime për prokurorët, të cilat jo vetëm që mund 
por dhe janë të detyruar t’i përmbushin në qoftë se plotësohen kushtet për-
katëse të sanksionuara në ligj. 

Normat dhe parimet kushtetuese, mes të tjerash e drejta e personit për 
një proces të rregullt ligjor, përbëjnë bazën e nocionit të dhënies së drejtësisë. 
Administrimi i drejtësisë nga gjykata që ka në themel të drejtën e personit për 
një arbitër të pavarur dhe të paanshëm nënkupton shqyrtimin e një çështjeje 
që është përgatitur më parë dhe dhënien e një vendimi përfundimtar mbi të. 
Gjatë gjykimit, një gjykatë e shkallës së parë duke ushtruar këtë funksion, 
është e detyruar të hetojë të gjitha rrethanat në mënyrë të plotë, në tërësi dhe 
në mënyrë objektive dhe ta zgjidhë çështjen në themel. Gjykata Kushtetuese 
vë në dukje se funksioni kushtetues i dhënies së drejtësisë nga gjykatat është i 
ndryshëm nga funksioni i ndjekjes penale që ushtron prokurori. Për rrjedhojë, 
Gjykata Kushtetuese nuk bashkohet me mendimin e shprehur se vendimi i 
prokurorit për pushimin e çështjes penale përbën dhënie të drejtësisë. Kur ush-
tron ndjekjen penale prokurori vetëm mbledh provat për të vërtetuar akuzën 
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dhe verifikon nëse ndodhet në kushtet që e detyrojnë të pushojë akuzën ose 
çështjen penale apo ta dërgojë çështjen në gjykatë. Gjykata, në përfundim të 
procesit vendos për deklarimin fajtor ose të pafajshëm të të pandehurit që do 
të thotë se në ushtrim të funksionit të dhënies së drejtësisë në kontekstin penal 
është gjykata që vendos për themelin e akuzës së ngritur nga prokurori. Veç 
kësaj, pushimi i akuzës ose i çështjes penale nga prokurori, në vetvete, nuk 
barazohet me pafajësinë e të pandehurit. 

Përfundimisht, Gjykata Kushtetuese vlerëson se vendimmarrja e 
prokurorit në përfundim të fazës së hetimeve paraprake, si në rastin kur ven-
doset dërgimi i çështjes në gjykatë, ashtu dhe kur vendoset pushimi i çështjes 
penale, duke patur parasysh natyrën e funksionit kushtetues të tij, është rezul-
tat i shprehjes së vullnetit të këtij organi në ushtrim të ndjekjes penale. 

Koment

Në këtë vendim Gjykata ka trajtuar në aspektin kushtetues rolin e 
prokurorisë në hetimin dhe dërgimin e çështjes në gjykatë duke u fokusuar 
tek vendimmarrja e saj në funksion të ndjekjes penale. Gjykata referuese e 
ka konceptuar vendimmarrjen e prokurorisë për të vazhduar ose pushuar 
ndjekjen penale si një vendim me natyrë gjyqësore, pra që i takon gjykatës dhe 
jo prokurorisë. Në fakt, Gjykata duke cituar edhe vendime të mëparshme të 
saj, ka qenë e mendimit se të dyja fazat e ndjekjes penale: hetimi dhe gjykimi 
janë të ndryshme dhe me qëllim respektimin e parimit të ndarjes së pushteteve 
dhe të mosabuzimit me pushtetin u janë caktuar dy organeve të ndryshme për 
t’u realizuar. Edhe ky vendim shkon në linjën e vendimeve të mëparshme të 
Gjykatës lidhur me rolin e prokurorit në një shtet të së drejtës. Nga njëra anë 
Gjykata thekson se prokurori nuk mund të fillojë ndjekjen penale pa qenë i 
bindur se ka një vepër penale dhe një autor të dyshuar për kryerjen e saj. Nga 
ana tjetër ajo çmon se edhe pas fillimit të ndjekjes penale, kur rrethanat ose 
provat e mbledhura nuk arrijnë të jenë bindëse për bazueshmërinë e akuzës, 
atëherë prokurori duhet të pushojë ndjekjen penale. Pra, vlerësimi nëse ka 
ose jo vend për hetime të mëtejshme apo për dërgimin e çështjes në gjykatë, 
ose pushimin e ndjekjes penale i takon prokurorit. Këtë diskrecion ai e ka 
jo në kuadër të dhënies së drejtësisë por në kuadër të zbatimit të parimit të 
ligjshmërisë që nënkupton se nuk  mund të ketë ndjekje penale kur ligji nuk 
parashikon një gjë të tillë. Dhënia e drejtësisë që është në diskrecion të gjykat-
ave nënkupton që në fund të gjykimit i pandehuri ose të shpallet i pafajshëm 
ose të dënohet në masën e caktuar nga legjislacioni penal. Kurse pushimi i 
ndjekjes penale ose mosfillimi i saj nuk ëstë vendim pafajësie. Ky është një 
dallim thelbësor në procesin penal, prandaj Gjykata me të drejtë e ka trajtuar 
hollësisht në këtë vendim, rolin e prokurorit dhe të gjykatës gjatë hetimit dhe 
gjykimit të një vepre penale.
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Vendimi nr.12, datë 28.04.2009 (V–12/2009 – Vendosja e tatimeve me akt 
nënligjor)

Fjalë kyçe: liria e veprimtarisë ekonomike; taksat dhe tatimet; nxjerrja e ak-
teve nënligjore.

“Liria e veprimtarisë ekonomike përmban edhe detyrimin e shtetit që nëpër-
mjet ligjvënësit të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie, me qëllim që krahas lirisë 
së veprimtarisë ekonomike të garantohet edhe parimi i shtetit social dhe i të mirës 
së përbashkët. Ky detyrim për rregullim i ligjvënësit shprehet nëpërmjet nxjerrjes 
së normave konkrete juridike, me anë të të cilave synohet disiplinimi i ushtrimit të 
veprimtarisë së lirë ekonomike në sektorë apo fusha të caktuara. Vetëm shteti mund 
të arrijë të krijojë mjedisin e vërtetë dhe optimal për ushtrimin e kësaj lirie vetjake, 
prandaj ai duhet parë si rregullator me qëllim mbrojtjen e tregut nga deformimet që 
natyrshëm mund t’i mbart me vete zhvillimi i lirë i veprimtarisë ekonomike.

Gjykata Kushtetuese ka konfirmuar se pranohen si kufizime të arsyeshme 
të lirisë së veprimtarisë ekonomike iniciativat e ligjvënësit, të cilat shërbejnë për 
një rregullim të tregut apo interesave të një shteti social. Këto masa të ligjvënësit 
mund të jenë të shumëllojshme, madje edhe të karakterit monetar, si psh. vendosja 
e tatimeve dhe taksave, e cila konsiderohet në vetvete si një lloj kufizimi. Është 
konsideruar në përgjithësi i mjaftueshëm garantimi i mundësisë së individit për 
të zgjedhur lirisht fushën e veprimtarisë së tij (iniciativa ekonomike) dhe për të 
realizuar idetë e tij mbi aktivitetin ekonomik që ai ka zgjedhur. Ajo që ka rëndësi 
është që thelbi i aktivitetit të individit të mos cenohet deri në atë masë sa të bëhet i 
pamundur ushtrimi i tij

...Qëllimi i sistemit tatimor është mirëqenia e përgjithshme që do të thotë e 
individëve dhe e komunitetit në përgjithësi, si dhe përmbushja e objektivave socialë 
të shtetit. Dispozitat e neneve 155 dhe 157 të Kushtetutës, të cilat konsolidojnë 
sistemin buxhetor dhe përcaktojnë burimet e krijimit të të ardhurave të buxhetit të 
shtetit, sanksionojnë detyrimin kushtetues për të paguar detyrimet tatimore. Taksat 
dhe tatimet nuk janë detyrime të negociueshme dhe mblidhen nga organet tatimore, 
me mënyrat e përcaktuara me ligj. Marrëdhëniet e tatim-taksave janë marrëdhënie 
ligjore detyrimi ndërmjet shtetit dhe tatimpaguesve dhe si të tilla ato mund të për-
caktohen vetëm me ligj”

Rrethanat e çështjes

Ministri i Financave ka nxjerrë Udhëzimin nr.18, datë 18.06.2008 “Për 
disa shtesa në Udhëzimin nr.17, datë 13.05.2008 “Për tatimin mbi vlerën e 
shtuar”. Ky udhëzim i ri shton dy skema të veçanta për tatimin e furnizimeve: 
skemën e karburanteve dhe skemën e cigareve. Pika 9.4 e shtuar e udhëzimit 
nr.18 bën rregullimin e regjimit fiskal të furnizimit të karburanteve. Kjo pikë, 
ndër të tjera, parashikon se regjimi fiskal përcaktohet në mbështjetje të nenit 
11 të ligjit nr.7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” (ligji 
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për TVSH-në), të ndryshuar. Importuesit dhe prodhuesit që janë furnizuesit 
primarë konsiderohen si kryesorë, ndërkohë që operatorët që furnizohen prej 
tyre konsiderohen si agjentë. Agjenti paraqitet si përfaqësues i kryesorit duke 
kryer një ndërmjetësim të konsideruar si furnizim shërbimi dhe që është i tat-
ueshëm si i tillë.” Shoqata e Shoqërive të Hidrokarbureve (Sh.Sh.H.), iu drej-
tua Gjykatës Kushtetuese me kërkesën për të shfuqizuar dhe pezulluar pikën 1 
të Udhëzimit nr.18, datë 18.06.2008 të Ministrit të Financave, pasi Udhëzimi 
cenon parimin e lirisë së veprimtarisë ekonomike dhe të drejtën e pronës dhe 
ekonomisë së lirë të tregut, të mbrojtura nga neni 11 i Kushtetutës, pasi para-
shikon që mes furnizuesve të karburanteve të ketë vetëm kontratë agjencie, 
duke mos i lënë mundësi subjekteve të zgjedhin lirisht kushtet e marrëveshjes 
së tyre; udhëzimi nuk respekton kriteret e nenit 118/1 të Kushtetutës që dety-
ron nxjerrjen e akteve nënligjore në bazë dhe për zbatim të ligjeve nga organet 
e përcaktuara me Kushtetutë; ligji për TVSH-në në asnjë pjesë të tij nuk i jep 
kompetencë Ministrit të Financave të bëjë një rregullim kaq të detajuar siç 
është rasti i marrëdhënieve mes furnizuesve të hidrokarbureve.

Këshilli i Ministratave dhe Ministria e Financave parashtruan se 
kërkesa duhet rrëzuar, pasi udhëzimi ka dalë në bazë dhe për zbatim të ligjit të 
TVSH-së. Nëse ka kufizim të lirisë ekonomike atë e ka vendosur vetë ligji i vitit 
1995 mbi TVSH-në; Gjykata Kushtetuese nuk ka juridiksion ta vlerësojë kush-
tetutshmërinë e ligjit pasi ka kaluar afati 3 vjeçar i përcaktuar në ligjin nr.8577, 
datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese 
të Republikës së Shqipërisë”; udhëzimi nr.18 nuk cenon nenin 118 të Kush-
tetutës, sepse udhëzimi ka dalë në kuadrin e rezervës ligjore absolute; neni 35 
i ligjit për TVSH-në parashikon se Ministri i Financave është përgjegjës për 
zbatimin e ligjit dhe për këtë arsye, Ministri i Financave është i autorizuar të 
nxjerrë udhëzimet përkatëse. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata e ka sqaruar gjerësisht konceptin e lirisë së veprimtarisë eko-
nomike të garantuar nga neni 11 i Kushtetutës. Sipas saj kjo liri nënkupton 
kryesisht të drejtën për të lidhur lirisht kontrata, individualisht ose kolektivisht, 
mbi bazën e vullnetit personal, të drejtën për të zgjedhur aktivitetin që dëshi-
ron të ushtrojë individi, të drejtën për të zgjedhur një punë sipas preferencës 
etj. Kjo liri përfshin të gjitha të drejtat që lidhen me prodhimin, shpërndarjen 
ose konsumin e mallrave dhe të shërbimeve. Forma më e lartë e lirisë eko-
nomike nënkupton të drejtën e pronës, lirinë e qarkullimit të fuqisë punëtore, 
të kapitalit dhe të mallrave pa asnjë kufizim dhe, se individi ka të drejtë të pu-
nojë, të prodhojë, të konsumojë dhe të investojë në çdo mënyrë që i pëlqen dhe 
kjo liri duhet të mbrohet nga shteti. Liria e veprimtarisë ekonomike përmban 
në vetvete shumë të drejta dhe liri si: liria e biznesit ose aftësia për të krijuar 
dhe mbyllur një sipërmarrje, liria e tregtisë ose mungesa e barrierave lidhur me 
importimin dhe eksportimin e mallrave dhe shërbimeve, liria monetare si masë 
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për të garantuar qëndrueshmëri të çmimit, liria fiskale mbi të ardhurat qoftë 
individuale, qoftë ndaj biznesit në mënyrë të veçantë, të drejtat e pronës si af-
tësi e individëve për të grumbulluar, poseduar dhe disponuar sende të lirë nga 
ndërhyrja e shtetit, liria e investimit dhe qarkullimit të lirë të kapitaleve, veça-
nërisht kapitalit të huaj, liria financiare dhe pavarësia nga kontrolli shtetëror, 
liria e punës për të ndërvepruar pa kufizime nga shteti (Shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr. 10, datë 19.03.2008). 

Gjykata është shprehur se liria e veprimtarisë ekonomike përmban 
edhe detyrimin e shtetit që, nëpërmjet ligjvënësit, të ndërhyjë në rregullimin 
e kësaj lirie, me qëllim që krahas lirisë së veprimtarisë ekonomike të garanto-
het edhe parimi i shtetit social dhe i të mirës së përbashkët. Ky detyrim për 
rregullim i ligjvënësit shprehet nëpërmjet nxjerrjes së normave konkrete juri-
dike, me anë të të cilave synohet disiplinimi i ushtrimit të veprimtarisë së lirë 
ekonomike në sektorë apo fusha të caktuara. Vetëm shteti mund të arrijë të 
krijojë mjedisin e vërtetë dhe optimal për ushtrimin e kësaj lirie vetjake, pran-
daj ai duhet parë si rregullator me qëllim mbrojtjen e tregut nga deformimet 
që natyrshëm mund t’i mbart me vete zhvillimi i lirë i veprimtarisë ekonomike 
(Shih vendimin nr.10, datë 19.03.2008 të Gjykatës Kushtetuese).

Gjykata Kushtetuese e ka vlerësuar cenimin ose jo të lirisë ekonomike 
duke iu referuar edhe përmbajtjes së nenit 17/1 të Kushtetutës, e cila shtrihet 
ndaj të gjitha të drejtave dhe lirive të parashikuara në të. Kjo dispozitë, përveç 
arsyes publike, të cilën e gjejmë edhe tek neni 11/3, përmban detyrimin për 
të respektuar edhe kritere të tjera, si: kufizimi për mbrojtjen e të drejtave të 
të tjerëve dhe ekzistenca e raportit të drejtë midis kufizimit dhe gjendjes që 
e dikton atë. Parimi i njohur i proporcionalitetit nënkupton që ndërhyrja e 
ligjvënësit për kufizimin e një të drejte apo lirie të caktuar të bëhet me mjete të 
përshtatshme që i përgjigjen drejt qëllimit që synohet të arrihet (Shih vendimin 
e Gjykatës Kushtetuese nr.10, datë 19.03.2008).

Duke iu referuar kushteve të nenit 17/1 në lidhje dhe me nenin 11/3 
të Kushtetutës, Gjykata vlerëson edhe dy kritere të tjera: parimi i interesit pub-
lik dhe parimi i proporcionalitetit të ndërhyrjes legjislative, të cilët, si rregull, 
bashkërendohen dhe plotësohen nga njëri tjetri. Lidhur me interesin publik, 
Gjykata Kushtetuese ka konfirmuar se pranohen si kufizime të arsyeshme 
të lirisë së veprimtarisë ekonomike iniciativat e ligjvënësit, të cilat shërbejnë 
për një rregullim të tregut apo interesave të një shteti social. Këto masa të 
ligjvënësit mund të jenë të shumëllojshme, madje edhe të karakterit monetar, 
si psh. vendosja e tatimeve dhe taksave, e cila konsiderohet në vetvete si një lloj 
kufizimi. Është konsideruar në përgjithësi i mjaftueshëm garantimi i mundë-
sisë së individit për të zgjedhur lirisht fushën e veprimtarisë së tij (iniciativa 
ekonomike) dhe për të realizuar idetë e tij mbi aktivitetin ekonomik që ai ka 
zgjedhur. Ajo që ka rëndësi është që thelbi i aktivitetit të individit të mos ceno-
het deri në atë masë sa të bëhet i pamundur ushtrimi i tij (Vendim i Gjykatës 
Kushtetuese nr.10, datë 19.03.2008). 

Udhëzimi, objekt i shqyrtimit kushtetues, është një instrument që 
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lidhet me zbatimin e regjimit fiskal, konkretisht të TVSH-së, në fushën e 
furnizimit të karburanteve. TVSh-ja është pjesë e sistemit financiar të Repub-
likës së Shqipërisë. Detyrimi për pagimin e tatimeve dhe taksave apo detyri-
meve të tjera financiare është detyrim i parashikuar nga neni 155 i Kushtetutës, 
sipas të cilit, “Taksat, tatimet dhe detyrimet financiare kombëtare e vendore, 
lehtësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve si dhe 
mënyra e mbledhjes së tyre caktohen me ligj”. “Buxheti i shtetit krijohet nga të 
ardhurat e mbledhura prej taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera financiare, 
si dhe prej të ardhurave të tjera të ligjshme” (neni 157 i Kushtetutës). Gjykata 
ka theksuar se qëllimi i sistemit tatimor është mirëqenia e përgjithshme që 
do të thotë e individëve dhe e komunitetit në përgjithësi, si dhe përmbushja e 
objektivave socialë të shtetit. Dispozitat e neneve 155 dhe 157 të Kushtetutës, 
të cilat konsolidojnë sistemin buxhetor dhe përcaktojnë burimet e krijimit të 
të ardhurave të buxhetit të shtetit, sanksionojnë detyrimin kushtetues për të 
paguar detyrimet tatimore. Taksat dhe tatimet nuk janë detyrime të negoci-
ueshme dhe mblidhen nga organet tatimore, me mënyrat e përcaktuara me 
ligj. Marrëdhëniet e tatim-taksave janë marrëdhënie ligjore detyrimi ndërmjet 
shtetit dhe tatimpaguesve dhe si të tilla ato mund të përcaktohen vetëm me ligj 
(Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.16, datë 25.07.2008).

Bazuar në parashikimet e ligjit për TVSH-në, Gjykata vëren se Udhëzi-
mi nr.18, datë 18.06.2008 i Ministrit të Financave është një akt i dalë në zbatim 
të ligjit nr.7928, datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”. Neni 35, 
paragrafi 1 i këtij ligji parashikon se Ministri i Financave është përgjegjës për 
zbatimin e këtij ligji. Ndërsa neni 35, paragrafi 3 parashikon se, për zbatimin e 
këtij ligji, Ministri i Financave nxjerr udhëzimet përkatëse. Neni 10, paragrafi 
4 i ligjit me titullin “furnizime të përziera” parashikon se Ministri i Financave 
cakton me udhëzim nëse një furnizim është furnizim mallrash apo furnizim 
shërbimesh. Në zbatim të këtij neni të ligjit për TVSH-në, Ministri i Financave 
ka nxjerrë edhe udhëzimin objekt shqyrtimi. Gjykata vlerëson se parashtrimi 
i subjektit të interesuar se nëse ka kufizim të veprimtarisë së lirisë ekonomike 
këtë gjë e ka bërë ligji për TVSH, është i drejtë. Kjo pasi është ligjvënësi, i 
cili në nenin 10, paragrafi 4 të ligjit mbi furnizimet e përziera i jep të drejtën 
Ministrit të Financave të përcaktojë nëse një furnizim duhet të kualifikohet si 
furnizim mallrash apo si furnizim shërbimesh për qëllim të regjimit fiskal. 

Neni 50 i ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funk-
sionimin e Gjykatës Kushtetuese” parashikon se kërkesat lidhur me shqyrti-
min e pajtueshmërisë së ligjit ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën 
ose me marrëveshjet ndërkombëtare mund të paraqiten brenda tre vjetëve nga 
hyrja në fuqi e tyre. Gjykata vëren se ligji për TVSH-në ka hyrë në fuqi rreth 
14 vjet më parë nga data e depozitimit të kërkesës objekt i këtij shqyrtimi kush-
tetues dhe në këto kushte afati tre vjeçar i parashikuar në ligjin e përmendur 
më sipër ka kaluar. Për rrjedhojë, Gjykata e çmon të bazuar pretendimin e sub-
jektit të interesuar se kërkuesi nuk ka kërkuar kontrollin e kushtetutshmërisë 
së ligjit për TVSH-në dhe se ky ligj nuk mund të jetë objekt shqyrtimi nga kjo 
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Gjykatë në këtë çështje. 
Në këto kushte, Gjykata vlerëson se udhëzimi nr.18, datë 18.06.2008 

i Ministrit të Financave, i dalë në zbatim të Ligjit të TVSH-së, sipas parashiki-
meve specifike të neneve 10/4 dhe 35 të ligjit, nuk cenon lirinë e veprimtarisë 
ekonomike të parashikuar në nenin 11/3 të Kushtetutës. Gjykata nuk gjeti 
argumente që do të mbështetnin pretendimin për shkeljen e kërkesave të nenit 
118 të Kushtetutës në nxjerrjen e këtij udhëzimi.

Koment

Çështja kryesore ku është ndalur Gjykata në këtë vendim ka qenë 
hapësira e organeve që kanë detyrimin të zbatojnë ligjin (konkretisht Ministri 
i Financave) për të nxjerrë akte nënligjore në fushën e taksave dhe tatimeve. 
Sipas kërkuesit, Ministri ka tejkaluar hapësirën e parashikuar nga ligji dhe për 
këtë arsye, udhëzimi i Ministrit bie ndesh me nenin 118 të Kushtetutës. Nuk ka 
qenë i këtij mendimi Gjykata, e cila e ka gjetur në përputhje me veprimtarinë 
e Ministrit të Financave detajimin e procedurave për mbledhjen e taksave dhe 
tatimeve, detyrime të cilat janë jetësore për shtetin. 

Në këtë vendim ka dhe një aspekt tjetër procedural. A mundet një 
individ/shoqëri të vërë në lëvizje Gjykatën për antikushtetutshmëri të aktit 
nënligjor pasi nuk është nxjerrë në përputhje me nenin 118 të Kushtetutës? Kjo 
çështje është diskutuar në aspektin e interesit për të kryer një kontroll abstrakt 
në këtë rast, pra të kushtetutshmërisë së aktit nënligjor sa i takon procedurës së 
miratimit të tij. Lidhur me legjitimimin e kërkuesit për këtë kërkim, Gjykata, 
në një rast me pretendime të ngjashme, ka çmuar se kuptimi mbi legjitimimin 
duhet parë edhe në këndvështrimin e dallimit që ekziston ndërmjet pretendimit 
për cenim të së drejtës për veprimtari të lirë ekonomike (neni 11 i Kushtetutës) 
dhe pretendimit për antikushtetutshmëri të aktit nënligjor të kundërshtuar, në 
kuptim të rregullimit kushtetues të parashikuar nga neni 118 i Kushtetutës. 
Gjykata ka konfirmuar se procedurën e kontrollit abstrakt të kushtetutsh-
mërisë së normës, në aspektin formal, mund ta vënë në lëvizje, për arsye të një 
interesi publik qoftë dhe pa patur një interes konkret subjektiv, vetëm subjektet 
e parashikuara nga neni 134/1, shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të Kushtetutës, 
pasi ky kontroll nuk ushtrohet në lidhje me një të drejtë subjektive të individit, 
por për një ballafaqim ndërmjet akteve normative me Kushtetutën. Ndërsa 
të gjithë subjektet e tjerë, që parashikohen në nenin 134/1, shkronjat “dh”, 
“e”, “ë”, “f ”, dhe “g”, kanë të drejtë të venë në  lëvizje Gjykatën Kushtetuese 
vetëm nëse ata përmbushin kushtin e kërkuar nga paragrafi 2, i nenit 134 të 
Kushtetutës, për të argumentuar interesin e tyre në një çështje të veçantë, në 
lidhje me prerogativën e Gjykatës për të vendosur mbi pajtueshmërinë e ak-
teve normative të organeve qendrore dhe vendore me Kushtetutën sipas nenit 
131/c të Kushtetutës (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.17/2008). 
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Vendimi nr.29, datë 31.5.2010 (V-29/2010 – Verifikimi i titujve të pronë-
sisë)

Fjalë kyçe: titull pronësie; siguria juridike; kontroll gjyqësor; ndarje dhe bal-
ancim pushtetesh; e drejta e pronës; proces i rregullt ligjor.

“Siguria juridike presupozon, veç të tjerash, besueshmërinë e qytetarëve 
tek shteti dhe pandryshueshmërinë e ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. Be-
sueshmëria ka të bëjë me bindjen e individit se nuk duhet të shqetësohet vazhdi-
misht ose të jetojë me frikë për ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të akteve 
juridike, të cilat mund të cenojnë jetën e tij private ose profesionale dhe të përkeqë-
sojnë një gjendje të vendosur me akte të mëparshme. Rregullimet ligjore që kanë 
të bëjnë me të drejtat e shtetasve duhet të kenë qëndrueshmëri të mjaftueshme që 
siguron vijimësinë e tyre. Si rregull, nuk mund të mohohen interesa dhe pritshmëri 
të ligjshme të qytetarëve nga ndryshimet në legjislacion dhe shteti duhet të synojë 
të ndryshojë një situatë të rregulluar më parë vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja 
pozitive, konkretisht trajtim më të mirë financiar për subjektet përfituese. Sank-
sionimi i të drejtave dhe lirive të njeriut të pranuara në Kushtetutë dhe shoqërimi 
i tyre me masat për vënien në jetë të tyre duhet të synojnë përmirësimin dhe rritjen 
e standardeve të të drejtave

...Mbajtja e regjistrit publik të pronave të paluajtshme dhe të transferi-
meve të saj ka për qëllim sigurinë e të drejtave të pronës si dhe stabilitetin e qa-
rkullimit civil. Në vlerësimin e Gjykatës, pikërisht për këtë qëllim, regjistri publik 
i regjistrimit të pronave të paluajtshme duhet të jetë një regjistër i sigurt dhe i 
besueshëm. Roli i tij është i një rëndësie themelore, sepse nëpërmjet tij ngurtësohen 
të drejta subjektive. Mungesa e besueshmërisë në këtë drejtim passjell pasiguri në 
të drejtat e pronës. Në këtë aspekt, Gjykata Kushtetuese vlerëson se krijimi i një 
gjendjeje pasigurie juridike në këto regjistra nuk mund të korrigjohet me zgjidhje 
që imponojnë veprime po aq të pasigurta, siç është fshirja e regjistrimit që mund 
të bëhet nga autoritetet e regjistrimit. Kthimi në ligjshmëri nuk mund të bëhet me 
mjete të njëanshme.”

Rrethanat e çështjes

Me Ligjin nr.9948, datë 07.07.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë 
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, objekt i këtij 
gjykimi kushtetues, është parashikuar shqyrtimi i vlefshmërisë ligjore të kri-
jimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, janë përcaktuar strukturat 
shtetërore të ngarkuara për këtë qëllim si dhe detyrat e përgjegjësitë e këtyre 
strukturave. Për efekt të zbatimit të këtij ligji, Këshilli i Ministrave ka miratuar 
Vendimin nr.1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit 
dhe detyrat e  përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të  ngarkuara për shqyr-
timin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqë-
sore”.   



195

 shteti i së drejtës

Kërkuesi, Avokati i Popullit, në shqyrtimin e disa ankesave të paraqi-
tura nga persona fizikë dhe juridikë, ku është shprehur shqetësimi lidhur me 
zbatimin e Ligjit 9948 dhe ku pretendohet se fryma e këtij ligji në tërësi dhe 
nene të veçantë të tij janë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë, i është drejtuar Gjykatë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së kë-
tyre akteve. Sipas tij: ligji është në kundërshtim me parimin e sigurisë juri-
dike, sepse krijon ambient pasigurie për një masë shumë të madhe pronarësh, 
humbet besueshmërinë e shtetasve te shteti, nuk jep garanci për vijueshmëri 
dhe për ndryshime legjislacioni në përputhje me Kushtetutën; me ligjin 9948 
organet administrative kanë të drejtë të verifikojnë, shqyrtojnë dhe anulojnë 
titujt e pronësisë të fituar me akte ligjore e nënligjore; ligji nuk merr parasysh 
afatet e parashkrimit të padisë dhe fitimin me parashkrim fitues të pronës me 
mirëbesim, të parashikuara në Kodin Civil; ligji ka fuqi prapavepruese sepse 
autorizon komisionet aktuale në rang vendor të shfuqizojnë aktet e lëshuara 
nga komisionet e mëparshme, të ngritura mbi bazën e dispozitave ligjore në 
fuqi; ligji është në kundërshtim me nenin 7 të Kushtetutës, sepse me këtë 
ligj organet e pushtetit ekzekutiv kanë marrë kompetenca të pushtetit gjyqë-
sor; ligji është në kundërshtim me nenin 42 të Kushtetutës, sepse verifikimi i 
vlefshmërisë së titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore bëhet pa një proces të 
rregullt gjyqësor; ligji është në kundërshtim me nenin 41 të Kushtetutës dhe 
nenin 1 të Protokollit nr.1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut 
(KEDNJ), sepse askush nuk mund të shpronësohet ose t`i kufizohet e drejta e 
ushtrimit të së drejtës së pronës që barazohet me shpronësimin, përveçse kur 
këtë e kërkojnë interesat publikë. 

Subjektet e interesuara, Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave, preten-
dojnë se kërkuesi nuk legjitimohet të inicojë procedurën e kontrollit abstrakt 
para GJK, pasi nuk preken interesat e tij të drejtpërdrejta. Gjithashtu, ligji 
nuk cenon asnje parim kushtetues, pasi subjektet e prekura mund t’i drejtohen 
gjykatës për të kundërshtuar veprimin e organave kompetente.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi sigurinë juridike

Gjykata rithekson se parimi i shtetit të së drejtës i sanksionuar në ne-
nin 4 të Kushtetutës, është një nga parimet themelore në shtetin dhe shoqërinë 
demokratike. Aspekte të këtij parimi janë edhe siguria juridike, mbrojtja e të 
drejtave të fituara dhe e pritshmërive të ligjshme. Siguria juridike presupozon, 
veç të tjerash, besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe pandryshueshmërinë 
e ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të bëjë me bindjen e 
individit se nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht ose të jetojë me frikë për 
ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të akteve juridike, të cilat mund të 
cenojnë jetën e tij private ose profesionale dhe të përkeqësojnë një gjendje 
të vendosur me akte të mëparshme (shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.24, 
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datë 12.11.2008; nr.9, datë 26.02.2007). Rregullimet ligjore që kanë të bëjnë me 
të drejtat e shtetasve duhet të kenë qëndrueshmëri të mjaftueshme që siguron 
vijimësinë e tyre. Si rregull, nuk mund të mohohen interesa dhe pritshmëri të 
ligjshme të qytetarëve nga ndryshimet në legjislacion dhe shteti duhet të syno-
jë të ndryshojë një situatë të rregulluar më parë vetëm nëse ndryshimi sjell pa-
soja pozitive, konkretisht trajtim më të mirë financiar për subjektet përfituese. 
Sanksionimi i të drejtave dhe lirive të njeriut të pranuara në Kushtetutë dhe 
shoqërimi i tyre me masat për vënien në jetë të tyre duhet të synojnë përmirës-
imin dhe rritjen e standardeve të të drejtave (shih vendimet e Gjykatës Kush-
tetuese nr.9, datë 26.02.2007; nr.34, datë 20.12.2005). Ky parim përfshin, midis të 
tjerave, edhe besimin tek sistemi juridik, pa marrë përsipër garantimin e çdo 
pritshmërie për mosndryshim të një situate të favorshme ligjore (shih vendimet 
e Gjykatës Kushtetuese nr.10, datë 19.03.2008; nr.34, datë 20.12.2005; nr.26, datë 
02.11.2005). 

Gjykata Kushtetuese vëren se edhe pretendimi i kërkuesit në lidhje 
me nenet 8 (detyrat dhe përgjegjësitë e KV-së), 9 (vendime të KV-së për tituj 
pronësie të kundërligjshme) dhe 10 (procedurat për titujt e pronësisë të krijuar 
në kundërshtim me ligjin) të ligjit të kundërshtuar, që ngarkojnë KV-të si dhe 
autoritetet e regjistrimit, me detyrën e anulimit të titujve të pronësisë të fituara 
sipas ligjeve përkatëse, si dhe të fshirjes së regjistrimeve të këtyre titujve në 
regjistrin e pronave të paluajtshme, duhet të shqyrtohet në kuadrin e respekti-
mit të parimit të sigurisë juridike...midis këtyre individëve, me cilësinë e pro-
narëve të tokës bujqësore dhe gjithë subjekteve të tjerë, duke përfshirë edhe 
shtetin, krijohet një marrëdhënie që trajtohet në kuadrin e të drejtës private. 
Kjo do të thotë se, pas këtij momenti që u përshkrua më sipër, çdo pretendim 
kundrejt pronarëve të mësipërm, zgjidhet në kuadrin e të drejtës private. Për 
pasojë, titujt e pronësisë të fituar si rezultat i përfundimit të procedurave të 
parashikuara në ligjet e sipërpërmendura si dhe regjistrimet e këtyre titujve në 
regjistrat e pronave të paluajtshme, nuk mund të anulohen apo shfuqizohen 
iure imperi, pra në mënyrë të njëanshme, me anën e vendimeve administrative 
të nxjerra nga autoritetet publike përkatëse.

Gjykata Kushtetuese vë në dukje gjithashtu, se mbajtja e regjistrit pub-
lik të pronave të paluajtshme dhe të transferimeve të saj ka për qëllim sigurinë 
e të drejtave të pronës si dhe stabilitetin e qarkullimit civil. Në vlerësimin e 
Gjykatës, pikërisht për këtë qëllim, regjistri publik i regjistrimit të pronave të 
paluajtshme duhet të jetë një regjistër i sigurt dhe i besueshëm. Roli i tij është 
i një rëndësie themelore, sepse nëpërmjet tij ngurtësohen të drejta subjek-
tive. Mungesa e besueshmërisë në këtë drejtim passjell pasiguri në të drejtat 
e pronës. Në këtë aspekt, Gjykata Kushtetuese vlerëson se krijimi i një gjen-
djeje pasigurie juridike në këto regjistra nuk mund të korrigjohet me zgjidhje 
që imponojnë veprime po aq të pasigurta, siç është fshirja e regjistrimit që 
mund të bëhet nga autoritetet e regjistrimit. Kthimi në ligjshmëri nuk mund 
të bëhet me mjete të njëanshme (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.17, datë 
23.04.2010).
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Sipas nenit 8/2/3 të ligjit të kundërshtuar, në pjesët përkatëse që lid-
hen me çështjen në shqyrtim, KV-ja merr vendimet përkatëse për bazuesh-
mërinë ligjore të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, për korrigjimet e 
nevojshme, shfuqizimin e plotë apo të pjesshëm të këtij dokumentacioni dhe 
vendimi i KV-së i dërgohet për veprim ZVRPP-së së rrethit. Në të njëjtën 
kohë, sipas nenit 10/1 të këtij ligji, kur KV-ja, gjatë verifikimit, vëren se kri-
jimi i titujve të pronësisë mbi tokën është bërë në kundërshtim me dispozitat e 
përcaktuara në nenet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji, i paraqet gjykatës së rrethit gjyqë-
sor përkatës një kërkesë për anulimin e aktit administrativ “akti i marrjes së 
tokës në pronësi”, dhe sipas pikës 2 të nenit 10 të këtij ligji, kërkesa i paraq-
itet subjektit përkatës nga prefekti dhe objekti i kërkesës së prefektit është 
deklarimi i pavlefshmërisë së  “aktit të marrjes së tokës në pronësi”. Gjykata 
vlerëson se, në rastin në shqyrtim, mund të aplikohet një interpretim pajtues i 
ligjit të kundërshtuar. Ky interpretim është i mundur kur një ligj apo dispozitë 
ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat 
është në pajtim me Kushtetutën. Kjo metodë kërkon efektet kushtetuese të 
rezultateve të ndryshme dhe përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vler-
at kushtetuese, duke marrë parasysh këtu të drejtat themelore të individëve. 
Duke bërë një interpretim sistematik të dispozitave të mësipërme të ligjit të 
kundërshtuar, nga konteksti i tyre si dhe nisur nga kuptimi i përgjithshëm i 
këtij ligji, pra nisur nga ratio legis (ose qëllimi final social dhe ekonomik i nor-
mës), Gjykata vlerëson se qëllimi i tyre është t`i vendosin komisionet vendore 
në pozicionin e konstatuesit të situatës së paligjshmërisë, parregullsive të titu-
jve të pronësisë, në drejtim të mangësive të tyre ligjore. Këto komisione mun-
den vetëm të ngrejnë dyshime në lidhje me fitimin e pronësisë dhe më pas 
duhet t`i drejtohen gjykatës, e cila do të vendosë në lidhje me vlefshmërinë 
ose jo të titullit të pronësisë dhe, në rast të konstatimit të kësaj pavlefshmërie, 
janë po gjykatat që do të vendosin edhe për pasojat ligjore. Kjo do të thotë 
se vendimet e marra nga komisionet vendore, në bazë të kompetencave që u 
japin dispozitat e kundërshtuara, nuk mund të sjellin si rezultat anulimin apo 
shfuqizimin e akteve që kanë krijuar tituj pronësie. Gjithashtu, këto vendime 
nuk mund të urdhërojnë zyrat e regjistrimit për fshirjen e regjistrimit të këtyre 
titujve. Verifikimet/konstatimet e KV-ve mund të shërbejnë vetëm si bazë për 
ngritjen e padisë në gjykatë nga subjektet përkatëse të interesuara apo nga 
Shteti, nëpërmjet autoriteteve përkatëse. 

Bazuar në këtë interpretim pajtues, Gjykata arrin në përfundimin se 
ligji i kundërshtuar është kushtetues, me kusht që dispozitat e tij të interpre-
tohen si më sipër. Asnjë interpretim tjetër i këtyre dispozitave nuk është i 
lejueshëm nga pikëpamja kushtetuese dhe se mbrojtja e të drejtave të fituara 
nuk mund të arrihet në rast se dispozitave të kundërshtuara u jepet një kuptim 
tjetër. 
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Mbi parimin e ndarjes së pushteteve

Në konstekstin e çështjes në shqyrtim, Gjykata Kushtetuese rithekson 
se parimi i ndarjes së pushteteve, i sanksionuar në nenin 7 të Kushtetutës, do 
të thotë se sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen 
dhe balancimin ndërmjet pushteteve, çka nënkupton se ligjvënësi, ekzekutivi 
dhe gjyqësori janë të ndarë, efektivisht të pavarur dhe me një balancë ndërm-
jet tyre. Çdo institucion i një pushteti gëzon kompetenca sipas këtij qëllimi. 
Përmbajtja konkrete e këtyre kompetencave varet nga fakti se cilit pushtet i 
përket ky institucion, nga vendi i tij midis institucioneve të tjera, si dhe nga 
raportet e fuqive të tij me ato të institucioneve të pushtetit shtetëror. Në për-
puthje me funksionet e ngarkuara nga Kushtetuta, secili prej tyre është i pa-
jisur me pushtet të mjaftueshëm, gjë që i jep mundësinë të marrë vendime në 
mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë organ apo institucion tjetër, në përbërje ose 
jo të njërit prej tri pushteteve, nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen 
e çështjeve që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë së 
organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese (shih vendimin e Gjykatës Kush-
tetuese nr.25, datë 05.12.2008). 

Gjykata Kushtetuese vëren se, Ligji 9948 nuk i ka veshur komisio-
net vendore me funksion gjyqësor. Kështu, duke patur parasysh interpretimin 
pajtues të bërë nga kjo Gjykatë në pikën 1 të këtij vendimi, komisionet ven-
dore, në bazë të ligjit të mësipërm, kanë vetëm kompetencën e konstatimit të 
parregullsive, por jo atë të anulimit apo shfuqizimit të akteve administrative 
që janë burimi i titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, apo të çregjistrimit të 
këtyre titujve nga regjistri i pasurive së paluajtshme. Me anën e këtij verifiki-
mi, KV-të nuk zgjidhin mosmarrëveshje për titullin e pronësisë mbi tokën bu-
jqësore. Të dhënat e verifikimit shërbejnë vetëm si bazë për ngritjen e padisë 
në gjykatë, e cila ka juridiksion për të deklaruar përfundimisht se kujt i takon 
e drejta e pronësisë mbi tokën bujqësore. Për sa sipër, Gjykata Kushtetuese 
konkludon se ligji i kundërshtuar nuk cenon parimin kushtetues të ndarjes së 
pushteteve. 

Mbi të drejtën e pronës private dhe procesin e rregullt

Gjykata thekson se neni 41 i Kushtetutës garanton të drejtën e pronës 
private si dhe përcakton kritere për shpronësimin apo kufizimin me ligj në 
ushtrimin e kësaj të drejte. Po ashtu, neni 1 i Protokollit nr.1 të KEDNJ-së ga-
ranton në substancë të drejtën e pronës. Ky nen mbron gëzimin e qetë të pro-
nës, vendos kushte për privimin nga pasuria, si dhe u njeh shteteve të drejtën, 
mes të tjerash, të kontrollojnë përdorimin e pasurive në pajtim me interesin e 
përgjithshëm. Gjykata Kushtetuese thekson, se Ligji 9948 nuk cenon të dre-
jtën e pronësisë mbi tokën bujqësore, të fituar në mënyrë të ligjshme, bazuar 
në kriteret e vendosura nga legjislacioni në fuqi. Siç është pranuar edhe në 
pikën 1 të këtij vendimi, ligji i kundërshtuar nuk i ngarkon KV-të apo organet 
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e regjistrimit të anulojnë apo shfuqizojnë titujt e pronësisë apo t`i çregjistrojnë 
këto tituj nga regjistrat e pasurive të paluajtshme. Verifikimi që kryejnë KV-të, 
në bazë të këtij ligji, ka karakter konstatues dhe nuk ka si rezultat të drejtpër-
drejtë anulimin apo shfuqizimin e titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore si 
dhe çregjistrimin e tyre nga regjistrat përkatës. Siç është përmendur edhe më 
sipër në këtë vendim, të dhënat e këtij verifikimi mund të shërbejnë vetëm si 
bazë për ngritjen e padisë në gjykatë. Në këto rrethana, Gjykata Kushtetuese 
konkludon se ligji i kundërshtuar është në pajtim me nenin 41 të Kushtetutës.  

Pala kërkuese ka pretenduar gjithashtu se Ligji 9948 cenon të drejtën 
për një proces të rregullt ligjor sepse nuk u njeh pronarëve të tokës bujqë-
sore të drejtën t`i drejtohen gjykatës. Në përgjigje të këtij pretendimi Gjykata 
Kushtetuese rithekson se, e drejta për t’iu drejtuar gjykatës është një nga as-
pektet e të drejtës për gjykim, e sanksionuar në nenin 42 të Kushtetutës. Kjo 
e drejtë kushtetuese ndër të tjera, ka për qëllim të garantojë shtetasit nga çdo 
veprim që u shkakton cenim të të drejtave të tyre, pa përjashtuar rastet kur 
cenimi vjen nga ndonjë akt i administratës shtetërore. Në rastin në shqyrtim 
Gjykata konstaton se ligji i kundërshtuar nuk vendos ndonjë pengesë që per-
sonat e cenuar t`i drejtohen gjykatës. Fakti që ligji ka parashikuar komisionet 
vendore si organe kompetente për verifikimin e titujve të pronësisë mbi tokën 
bujqësore, por pa i anuluar apo shfuqizuar këto tituj, si dhe pa urdhëruar 
çregjistrimin e këtyre titujve nga regjistri i pasurive të paluajtshme, nuk do 
të thotë se ai u mohon subjekteve përkatëse këtë të drejtë. Sa sipër, Gjykata 
Kushtetuese thekson se, Ligji nr.9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e 
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, 
është në pajtim me Kushtetutën vetëm nëse ai interpretohet dhe zbatohet në 
përputhje me parimet e theksuara prej kësaj Gjykate, pra ai nuk prek titujt e 
pronësisë të dhënë në përputhje me kriteret e parashikuara nga legjislacioni 
në fuqi në kohën e krijimit të tyre, komisionet vendore janë vetëm konstatuese 
të pavlefshmërisë, këto komisione nuk mund të anulojnë apo shfuqizojnë tituj 
të pronësisë, apo të urdhërojnë çregjistrimin e këtyre titujve nga regjistri i 
pasurive të paluajtshme. Është vetëm gjykata, e cila mbi padinë e të interesu-
arve apo autoriteteve publike përkatëse, vendos përfundimisht në lidhje me të 
drejtën e pronësisë së subjekteve të interesuara. 

Koment

Ky është një nga ato vendime ku Gjykata me anë të interpretimit 
pajtues të saj ka shmangur shfuqizimin e një akti normativ si antikushtetues. 
Pra, zbatimi sipas mënyrës së interpretimit të Gjykatës është e mjaftueshme 
për ta lënë aktin si pjesë të sistemit normativ të brendshëm. Kushti që ka ven-
dosur Gjykata në këtë rast është që të ruhet parimi i sigurisë juridike, pra të 
mos preken titujt e pronësisë të fituara sipas akteve të dala më para në kohë 
duke mos dhënë pasoja negative për subjektet që kanë përfituar nga zbatimi 
i tij. 



200

Gjithashtu, një element tjetër i rëndësishëm i shtetit të së drejtës që 
Gjykata e ka konsideruar të paprekshëm është edhe mosushtrimi i funksione-
ve gjyqësore nga organet administrative, siç janë në rastin konkret komisio-
net e verifikimit të titujve të pronësisë. Një gjë e tillë bie ndesh me parimin 
e ndarjes së pushteteve. Ekzistenca e organeve me kompetenca të përziera 
gjyqësore dhe administrative është në kundërshtim me parimin e shtetit të së 
drejtës. 

Gjykata ka treguar vëmendje edhe sa i takon respektimit të parimit të 
procesit të rregullt nga qytetarët e prekur prej këtij akti, duke u siguruar që ata 
të kenë mundësinë për t’iu drejtuar gjykatës në rastet kur me vendim admin-
istrativ synohet t’iu hiqet titulli i pronësisë të fituar më parë.

Pra, në këtë rast Gjykata ka vendosur se ligji i kundërshtuar është në 
pajtim me Kushtetutën, vetëm nëse gjatë zbatimit të tij mbahen parasysh këto 
kritere të vendosura prej saj. Një mënyrë e tillë interpretimi jo vetëm tregon 
vetëpërmbajtjen e Gjykatës gjatë kontrollit që ajo ushtron por edhe nuk krijon 
boshllëk të panevojshëm ligjor dmth detyron ligjvënësin të riformulojë vullne-
tin e tij për miratimin e aktit.
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Vendimi nr.1, datë 12.1.2011 (V–1/2011-Parashikimi i veprave penale 
jashtë Kodit Penal)

Fjalë kyçe: legjislacioni penal; vepra penale; ligje të përforcuara; të drejtat dhe 
liritë themelore.

“Një nga parimet kryesore që përshkon Kodin Penal është edhe parimi i 
ligjshmërisë që nënkupton parashikimin me ligj të veprave penale dhe mosdënimin 
për një vepër penale që nuk është parashikuar shprehimisht si krim ose kundër-
vajtje penale. Dispozita, që e klasifikon një veprim të caktuar si vepër penale jashtë 
dispozitave të Kodit Penal dhe si pjesë e një ligji të miratuar me shumicë të thjeshtë 
të deputetëve, bie ndesh me parimin e kushtetutshmërisë, pasi prek drejtpërdrejt 
shtetasit në të drejtat dhe liritë e tyre, duke mos respektuar shumicën e cilësuar për 
këtë qëllim, të parashikuar nga neni 81 pika 2 të Kushtetutës. 

Legjislacioni penal ka për detyrë të mbrojë vlera të rëndësishme të tilla 
si pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, dinjitetin e njeriut, të drejtat 
dhe liritë e tij, rendin kushtetues, pronën etj. (shih nenin 1/b të Kodit Penal). Ky 
legjislacion është një tregues kuptimplotë për çdo vend, në kuptimin se sa ai është 
në gjendje të balancojë të drejtën e shtetit për të siguruar rendin publik e shoqëror 
nga njëra anë, me të drejtat dhe liritë e individit nga ana tjetër. Në vlerësimin e 
Gjykatës kjo është gjithashtu, një arsye tjetër që e ka detyruar kushtetutëbërësin të 
kërkojë një konsensus më të gjerë nga forcat politike të përfaqësuara në Kuvend, me 
qëllim që sanksionet penale të parashikohen vetëm për ato lloj veprimesh ose mos-
veprimesh, të cilat të jenë të krahasueshme për nga rëndësia me vlerat që mbrojnë.”

Rrethanat e çështjes

Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Durrës, Pogradec dhe Tiranë pretendo-
jnë se neni 90 i ligjit nr.9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë” që parashikon si vepër penale “ushtrimin pa liçencë të këmbimit 
valutor” bie ndesh me parimin e ligjshmërisë, të sanksionuar nga neni 29 i 
Kushtetutës. Sipas tyre, është detyrim kushtetues për ligjvënësin që dispozitat 
penale t’i parashikojë në Kodin Penal ose dhe në ligje të tjera, me kusht që të 
miratohen me një shumicë të cilësuar prej tri të pestat e deputetëve. Përfshirja 
në të e një dispozite penale, sipas kërkuesve jo vetem bie ndesh me parimin e 
ligjshmërisë të sanksionuar në nenin 29 të Kushtetutës, por vjen në kundërsh-
tim dhe me nenin 81 pika 2, shkronja d, sipas të cilës kodet miratohen me tri 
të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. 

Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave ka kërkuar rrëzimin e kërkesës duke 
paraqitur argumentet e mëposhtme: Kodi Penal, në nenin 1/a, parashikon se 
legjislacioni penal përbëhet nga ky Kod dhe ligje të tjera që parashikojnë ve-
pra penale. Në interpretim të këtij neni ligjvënësi ka çmuar se jo detyrimisht 
çdo vepër penale duhet të parashikohet si e tillë në Kodin Penal, duke lënë 
hapësirë që disa lloj veprash penale të parashikohen edhe në ligje të tjera.
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Eshtë në kompetencën e ligjvënësit që nëpërmjet akteve ligjore të 
rregullojë me hollësi të drejtat dhe liritë e parashikuara në Kushtetutë. Qëlli-
mi i kushtetutëbërësit duke iu referuar nenit 29 të Kushtetutës nuk është para-
shikimi i veprave penale vetëm në Kodin Penal ose në ligje të barasvlefshme 
me të për nga procedura e miratimit por edhe në ligje të veçanta të miratuara 
me shumicë të thjeshtë.

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata ka theksuar se Kodi Penal përbën ligjin më të rëndësishëm, 
ku përfshihen në mënyrë të sistemuar dispozitat penalo-juridike. Një nga 
parimet kryesore që përshkon këtë Kod është edhe parimi i ligjshmërisë që 
nënkupton parashikimin me ligj të veprave penale dhe mosdënimin për një 
vepër penale që nuk është parashikuar shprehimisht si krim ose kundërvajtje 
penale. Dispozita, që e klasifikon një veprim të caktuar si vepër penale jashtë 
dispozitave të Kodit Penal dhe si pjesë e një ligji të miratuar me shumicë të 
thjeshtë të deputetëve, bie ndesh me parimin e kushtetutshmërisë, pasi prek 
drejtpërdrejt shtetasit në të drejtat dhe liritë e tyre, duke mos respektuar shu-
micën e cilësuar për këtë qëllim, të parashikuar nga neni 81 pika 2 të Kush-
tetutës (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.3, datë 5.02.2010).

Gjykata, në çështjen në shqyrtim, e sheh me vend të nënvizojë dal-
limin që ekziston midis ligjeve organike që miratohen me shumicë të cilë-
suar dhe ligjeve të zakonshme që miratohen me shumicë të thjeshtë. Nga 
pikëpamja e burimeve të së drejtës, ligjet organike ose të cilësuara qëndrojnë 
më lart se ligjet e zakonshme. Nga kjo pikëpamje ligjet e zakonshme nuk 
mund të trajtojnë çështje që janë parashikuar të trajtohen nga kodet apo ligjet 
organike. Nëse kushtetutëbërësi do të kishte dëshiruar një trajtim të njëjtë 
të tyre, neni 81/2 i Kushtetutës nuk do të ekzistonte. Legjislacioni penal ka 
për detyrë të mbrojë vlera të rëndësishme të tilla si pavarësinë e shtetit dhe 
tërësinë e tij territoriale, dinjitetin e njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, rendin 
kushtetues, pronën etj. Ky legjislacion është një tregues kuptimplotë për çdo 
vend, në kuptimin se sa ai është në gjendje të balancojë të drejtën e shtetit 
për të siguruar rendin publik e shoqëror nga njëra anë, me të drejtat dhe liritë 
e individit nga ana tjetër. Në vlerësimin e Gjykatës kjo është një arsye tjetër 
që e ka detyruar kushtetutëbërësin të kërkojë një konsensus më të gjerë nga 
forcat politike të përfaqësuara në Kuvend, me qëllim që sanksionet penale 
të parashikohen vetëm për ato lloj veprimesh ose mosveprimesh, të cilat, në 
përputhje me parimin e proporcionalitetit, të jenë të krahasueshme për nga 
rëndësia me vlerat që mbrojnë. Për sa më sipër Gjykata konsideron se mirati-
mi i dispozitave penale pa respektuar procedurën e parashikuar nga neni 81 
pika 2, shkronja “d” e Kushtetutës vjen në kundërshtim me parimet e shtetit 
të së drejtës dhe me qëllimet e legjislacionit penal. Sipas nenit 4, pika 1 të 
Kushtetutës, e drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. Në 
këtë kuptim miratimi i dispozitave të reja penale, ndryshimi ose plotësimi 
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i tyre me shumicë të thjeshtë dhe jo me tre të pestat e të gjithë anëtarëve të 
Kuvendit përbën  një akt që i bie ndesh këtyre parimeve.  

Gjykata çmon se delegimi që ka bërë ligjvënësi në paragrafin e dytë të 
nenin 1, shkronja a, të Kodit Penal për përfshirjen e dispozitave penale edhe 
në ligje të tjera nuk është argument për të justifikuar miratimin e dispozitave 
të reja penale me ligje të thjeshta. Një delegim i tillë duhet të respektojë në çdo 
rast parimet e ligjshmërisë dhe të shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenet 
4, 29, në lidhje dhe me nenin 81, pika 2, të Kushtetutës.
            

Koment

Me rëndësi në këtë vendim ka qenë debati nëse së pari mund të ketë 
vepra penal jashtë Kodit Penal dhe nëse po a mjafton miratimi i ligjeve me shu-
micë të thjeshtë për të parashikuar kundravajtje ose krime? Thelbi i qëndrimit 
të Gjykatës ka qenë së pari se shpërndarja e normave juridiko penale në ligje 
të ndryshme si dhe ndryshimet e shpeshta në legjislacionin penal nuk i shër-
bejnë stabilitetit juridik të vendit, si një kusht i rëndësishëm për funksionimin 
e shtetit të së drejtës. Ajo e ka konsideruar si një problem serioz shpërndarjen 
e normave penale jashtë Kodit Penal, pasi shtetasi mund ta ketë të vështirë 
njohjen me to. Një problem tjetër është edhe fakti se një shpërndarje e tillë 
ka sjellë në praktikë inflacion të këtyre normave, për shkak të pasaktësive 
në formulim, zëvendësimit të rregullimeve juridike të sjelljeve, që mund të 
përbënin kundërvajtje administrative me rregullime juridike penale, duke kri-
juar njëkohësisht vështirësi serioze në njohjen, kuptimin dhe zbatimin e tyre. 
Prandaj, Gjykata ka arritur në përfundimin se në raste të veçanta, kur është 
e pashmangshme, ligjvënësi mund të parashikojë vepra penale jashtë Kodit 
Penal, por në çdo rast ligje të tilla duhet të miratohen me shumicë të cilësuar, 
pasi parashikimi i veprave penale është kufizimi maksimal që i bëhet lirisë së 
shtetasve dhe si i tillë duhet të ketë një miratim sa më të gjerë në parlament.

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur Gjykata edhe në një vendim të mëvon-
shëm kur ka shfuqizuar si të papajtueshëm me Kushtetutën, nenin 15/a 
të ligjit nr.9794, datë 23.07.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndër-
timit”, pasi u gjet në kundërshtim me kriterin formal të miratimit të ligjeve 
bazuar në nenin 81/2, shkronja “d” të Kushtetutës, që kërkon shumicë të cilë-
suar për përcaktimin e veprave penale. Ky nen kishte këtë përmbajtje: “Kry-
erja e punimeve të ndërtimit pa leje ndërtimi me pasojë krijimin e sipërfaqeve 
ndërtimore përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në 2 vjet. Kryerje e punimeve të ndërtimit me pasojë shtesa në sipërfaqe 
ndërtimore tej lejes së ndërtimit  përbën kundravajtje penale dhe dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në 2 vjet”. 
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Vendimi nr. 43, datë 06.10.2011 (V–43/2011 – E drejta e drejtorit të AKKP 
për të shfuqizuar vendimet e dhëna më parë)

Fjalë kyçe: siguria juridike; akt administrativ; parimi i ndarjes së pushteteve; 
pavarësia e gjykatave; e drejta e pronës.

“Rregullimet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e shtetasve duhet të 
kenë qëndrueshmëri të mjaftueshme që siguron vijimësinë e tyre. Si rregull, nuk 
mund të mohohen interesa dhe pritshmëri të ligjshme të qytetarëve nga ndryshimet 
në legjislacion dhe shteti duhet të synojë të ndryshojë një situatë të rregulluar më 
parë vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja pozitive, konkretisht trajtim më të mirë 
financiar për subjektet përfituese.

...Statusi dhe parimet që zbaton AKKP si aksesi, transparenca, vlerësimi 
objektiv i fakteve dhe provave, nuk i japin atij tiparet e organit quasi gjyqësor ose 
gjyqësor dhe as e legjitimojnë atë në ushtrimin e kompetencës gjyqësore të rishi-
kimit të vendimeve të formës së prerë. Gjykata vlerëson se Kushtetuta nuk e pengon 
një organ administrativ të njohë të drejtën e pronës së shtetasve, por për të kufizuar 
këtë të fundit përcakton si kushte interesin publik njëkohësisht dhe shpërblimin e 
drejtë.”

Rrethanat e çështjes

Ligji nr.10308 datë 22.07.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 
ligjin nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës, i 
ndryshuar”, midis të tjerash, parashikon kompetencën e Agjencisë për Kth-
imin dhe Kompensimin e Pronave (AKKP), që mbi bazën e një kërkesë për 
rishikim të paraqitur nga subjektet e përcaktuara shprehimisht në të, të shqyr-
tojë vendimet e ish-zyrave rajonale të AKKP-së në qark, të ish-komisioneve 
vendore për kthimin dhe kompensimin e pronave, si dhe të ish- komisioneve të 
rretheve ose bashkive për kthimin ose kompensimin e pronave ish-pronarëve. 
Shoqata Kombëtare e të Shpronësuarve “Pronësi me Drejtësi” (SHKSH) dhe 
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese 
duke pretenduar shfuqizimin e ligjit objekt kundërshtimi si të papajtueshëm 
me Kushtetutën dhe KEDNJ, pasi ai cënon parimin e sigurisë juridike, duke 
prekur të drejtat e fituara ligjërisht; rishikimi administrativ i akteve të nxjerra 
nga ish-zyrat rajonale të AKKP-së është atribut vetëm i pushtetit gjyqësor, 
dhe cënon në këtë mënyrë parimin e ndarjes së pushteteve; shqyrtimi i të dre-
jtës së pronësisë nuk mund të bëhet nga një organ administrativ në varësi të 
pushtetit ekzekutiv (Këshillit të Ministrave) por vetëm nga gjykatat e sistemit 
të zakonshëm; ligji objekt kundërshtimi përbën në vetvete një kufizim të së 
drejtës së pronës që cenon thelbin e vetë të drejtës pa patur interes publik dhe 
as në mbrojtje të të drejtave të të tjerëve ose në përpjesëtim me gjendjen që e 
ka diktuar atë.
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Subjekti i interesuar, Kuvendi i Shqipërisë, prapësoi në mënyrë të 
përmbledhur: KSHH nuk legjitimohet të vërë në lëvizje Gjykatën Kush-
tetuese, pasi nuk paraqet ndonjë fakt ose rrethanë se gjatë zbatimit të këtij 
ligji ndaj individëve të jenë shkelur të drejtat dhe liritë themelore; pretendimi 
i kërkuesve për cënim të parimit të sigurisë juridike, në vështrim të neneve 4, 
41, 42 dhe 132 të Kushtetutës, është i pabazuar, pasi asnjë nga këto norma 
kushtetuese nuk ka qasje të drejtpërdrejtë me ligjin e miratuar nga Kuvendi; 
përfshirja e institutit të rishikimit është në koherencë të plotë me Kushtetutës 
dhe praktikën e Gjykatës Kushtetuese.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi legjitimimin 

Në funksion të legjitimimit ratione personae, Gjykata vlerësoi se ba-
zuar në statutin dhe aktin e themelimit të kërkuesve, provohet lidhja e drejt-
përdrejtë midis misionit për të cilin ata janë krijuar dhe çështjes kushtetuese 
të pretenduar prej tyre dhe pasojave që rrjedhin nga dispozitat e ligjit, objekt 
shqyrtimi, që kërkojnë të shpallen si të papajtueshme me Kushtetutën. Pra, 
ato legjitimohen për vënien në lëvizje të këtij gjykimi kushtetues, pasi provo-
jnë dhe interesin e tyre për të vepruar i cili është i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe 
vetjak.
     

Mbi sigurinë juridike dhe të drejtën e pronës

Gjykata ka vlerësuar se siguria juridike, mbrojtja e të drejtave të fitu-
ara, si dhe e pritshmërive të ligjshme, si standarde kushtetuese të trajtuara 
vazhdimisht nga jurisprudenca kushtetuese, përbëjnë elementë të parimit të 
shtetit të së drejtës, të sanksionuar në nenin 4 të Kushtetutës. Parimi i sigurisë 
juridike, përfshin, krahas qartësisë, kuptueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së 
sistemit normativ, edhe besimin tek sistemi juridik, pa marrë përsipër garan-
timin e çdo pritshmërie për mosndryshim të një situate të favorshme ligjore. 
Besueshmëria ka të bëjë me bindjen e individit se nuk duhet të shqetësohet 
vazhdimisht ose të jetojë me frikë për ndryshueshmërinë dhe pasojat negative 
të akteve juridike, të cilat mund të cenojnë jetën e tij private ose profesionale 
dhe të përkeqësojnë një gjendje të vendosur me akte të mëparshme. Rregul-
limet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e shtetasve duhet të kenë qën-
drueshmëri të mjaftueshme që siguron vijimësinë e tyre. Si rregull, nuk mund 
të mohohen interesa dhe pritshmëri të ligjshme të qytetarëve nga ndryshimet 
në legjislacion dhe shteti duhet të synojë të ndryshojë një situatë të rregulluar 
më parë vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja pozitive, konkretisht trajtim më të 
mirë financiar për subjektet përfituese. Sanksionimi i të drejtave dhe lirive të 
njeriut të pranuara në Kushtetutë dhe shoqërimi me masat për vënien e tyre 
në jetë duhet të synojnë përmirësimin dhe rritjen e standardeve të të drejtave 
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(shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.34, datë 20.12.2005; nr.9, datë 26.02.2007; 
nr.4, datë 12.02.2010, nr.24, datë 12.11.2008; nr. 31, datë 18.06.2010). 

Gjykata ka vlerësuar se Kuvendi, si organ ligjvënës, ka të drejtë të 
zbatojë apo konkretizojë politika të caktuara për përmirësimin e qeverisjes 
dhe zhvillimin e vendit në tërësi, apo t’u përgjigjet prioriteteve apo prob-
lemeve të ndryshme të vendit. Megjithatë, ligjet apo dispozita të veçanta të 
tyre, të miratuara nga ligjvënësi për këtë qëllim, nuk duhet të vijnë në kundër-
shtim me normat e Kushtetutës (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 
31.05.2010). Në vlerësimin e Gjykatës, aplikimi në ligj i procedurës për ri-
shikim të vendimeve të ish-KKKP-ve, të cilat nuk janë duke u shqyrtuar në 
themel në gjykatë apo për të cilat gjykata nuk ka dhënë një vendim themeli 
të formës së prerë, çon në lindjen e një marrëdhënieje të re midis individëve, 
të cilëve u ishte njohur apo kthyer e drejta e pronësisë me vendim të formës 
së prerë të ish KKKP-ve, por që potencialisht mund të zhvishen nga titulli i 
pronësisë si rezultat i shfuqizimit të këtyre vendimeve nga drejtori i AKKP-
së, nga njëra anë dhe, gjithë subjekteve të tjerë, duke përfshirë edhe shtetin, 
nga ana tjetër. Në vështrim të standardeve të mësipërme, Gjykata vlerëson se 
titujt e pronësisë të fituar me anë të këtyre vendimeve të ish KKKP-ve nuk 
mund të anulohen apo shfuqizohen iure imperi, pra në mënyrë të njëanshme, 
me anën e vendimeve administrative të nxjerra nga autoritetet publike për-
katëse, në rastin konkret të drejtorit të AKKP-së. Ushtrimi i një kompetencë 
të tillë shfuqizuese krijon një gjendje pasigurie juridike, e cila nuk mund të 
korrigjohet me zgjidhje që imponojnë veprime po aq të pasigurta, të cilat 
nuk garantojnë kthimin në ligjshmëri. Vendimet e ish KKKP-ve, nëse nuk 
janë ankimuar brenda afateve ligjore, janë vlerësuar si vendime të formës së 
prerë dhe për rrjedhojë të ekzekutueshëm dhe nuk mund të vihen në diskutim 
as nga palët që kanë marrë pjesë në proces dhe as nga organet shtetërore, të 
çfarëdo natyre qofshin. Si përfundim, Gjykata arrin në përfundimin se ligji 
objekt kundërshtimi cenon parimin e sigurisë juridike për të drejtën e pronës.

Gjykata konstaton se instituti i rishikimit, i sanksionuar nga ligji ob-
jekt kundërshtimi, parashikohet edhe nga normat procedurale civile dhe pe-
nale, si një mjet i jashtëzakonshëm ankimi (nenet 494 të KPC-së dhe 450 të 
KPP-së). Duke krahasuar përmbajtjen e nenit 16/1 të ligjit objekt kundër-
shtimi me atë të normave procedurale të mësipërme, Gjykata konstaton se 
ligjvënësi ka përfshirë në ligjin objekt kundërshtimi shkaqe/arsye të ngjashme 
për rishikimin e vendimeve të formës së prerë të ish KKKP-ve me ato të para-
shikuara nga dispozitat procedurale për rishikimin e vendimeve gjyqësore të 
formës së prerë.

Gjykata rithekson se drejtori i AKKP-së është një organ monokratik 
në vartësi të Këshillit të Ministrave dhe jo organ gjyqësor ose quasi gjyqë-
sor, i cili mund të zbatojë parimet e shfuqizimit ose rishikimit të akteve të 
ish KKKP-ve. Në këtë kuptim, Gjykata vlerëson se, ndryshe nga sa pretend-
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uan subjektet e interesuara, statusi dhe parimet që zbaton ky organ, si aksesi, 
transparenca, vlerësimi objektiv i fakteve dhe provave, nuk i japin atij tiparet 
e organit quasi gjyqësor ose gjyqësor dhe as e legjitimojnë atë në ushtrimin e 
kompetencës gjyqësore të rishikimit të vendimeve të formës së prerë. Gjykata 
vlerëson se Kushtetuta nuk e pengon një organ administrativ të njohë të dre-
jtën e pronës së shtetasve por për të kufizuar këtë të fundit përcakton si kushte 
interesin publik njëkohësisht dhe shpërblimin e drejtë. Ligji objekt kundër-
shtimi synon të ndreqë paligjshmëritë në procesin e njohjes e kthimit dhe jo 
shpronësimin apo kufizime të të drejtës së pronësisë që barazohet me shpro-
nësimin.

Gjykata vlerëson se prona si një e drejtë themelore e njohur me Kush-
tetutë, me ligj dhe me vendim të ish-KKKP-ve, nuk mund të cenohet pa një 
proces të rregullt ligjor, sipas përcaktimeve të nenit 42 të Kushtetutës. Në 
këtë vështrim, Gjykata vlerëson se vendimet e formës së prerë të ish KKKP-
ve nuk mund të anulohen apo shfuqizohen nga organe administrative. Në 
përfundim, Gjykata arrin në konkluzionin se nenet 2, 3 dhe 5 të ligjit objekt 
kundërshtimi bien ndesh me nenet 4, 41 dhe 42 të Kushtetutës, si dhe me 
nenin 6/1 të KEDNJ-së dhe nenin 1 të Protokollit nr.1 të saj dhe, si të tilla, 
duhen shfuqizuar.

Koment

Qëllimi i ligjvënësit në miratimin e ndryshimeve të ligjit për KKP ka 
qenë rishikimi i atyre rasteve kur prona është kthyer në mënyrë të paligjshme 
personave të caktuar. Sipas subjekteve të interesuara, ishin evidentuar raste 
ku subjekte privatë kishin përfituar nga procesi i kthimit ose kompensimit të 
pronave në mënyrë të padrejtë dhe të paligjshme. Për këtë arsye, ligji parashi-
konte se me iniciatëven e drejtorit të AKKP, bazuar mbi kallzimin e shtetasve 
apo organeve shtetërore, të ishte i mundur rishikimi i vendimeve të KKKP për 
njohjen e së drejtës së pronësisë. Mirëpo, ashtu siç konstaton edhe Gjykata në 
vendimin e saj, vendime të tilla që mund të ishin objekt i rishikimit, ishin tash-
më me pasoja të ezauruar pasi prej vitesh kishin marrë formë të prerë. Aq më 
shumë ndërlikohej situatat kur bëhej fjalë për vendime të KKKP, të cilat ishin 
ankimuar gjyqësisht dhe për të cilat ishin dhënë vendime gjyqësore të formës 
së prerë e më pas ishin tjetërsuar ose jo. Për këtë arsye, Gjykata e peshoi me 
rëndësi të drejtën e pronës së fituar tashmë nga subjektet, të cilët pavarësisht 
parregullsive që mund të kishin qenë prezent, nuk duhej të mbanin përgjegjësi 
për veprimet e kryera nga organet shtetërore, të cilat ishin kompetente për 
ndjekjen e procedurës së rregullt në kthimin dhe kompensimin e pronave. 
Me të drejtë Gjykata vlerësoi se vendimet gjyqësore nuk mund të preken nga 
asnjë organ kur ato kanë marrë formë të prerë, aq më pak nga një organ i 
natyrës ekzekutive.





V. ndarja dhe balancimi i pushteteve 
Pavarësia e pushtetit gjyqësor
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Vendimi nr.51, datë 30.07.1999 (V-51/1999 - Përfundimi i mandatit të Kry-
etari të Gjykatës së Kasacionit)

Fjalë kyçe: përfundim i mandatit të gjyqtarit, emërimi i gjyqtarëve, deklarimi 
i përfundimit të mandatit. 

“Mbarimi përpara afatit i mandatit të gjyqtarit sigurisht që mund të 
ndodhë dhe ky është një moment që njihet në praktikën kushtetuese dhe ligjore, por 
vetëm nëse vërtetohen ato raste, të cilat nuk kanë të bëjnë me mbarimin natyrshëm 
dhe në rrugën normale të tij, siç mund të jenë dorëheqja, arritja e moshës së pen-
sionit, dënimi me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi etj.

Lidhur me mbarimin normal, të zakonshëm dhe në afatin e caktuar të 
mandatit, jo vetëm të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, por dhe për organe të tjera 
të rëndësishme, si për Kuvendin, Presidentin e Republikës, gjyqtarët e Gjykatës 
Kushtetuese, deputetët, Avokatin e Popullit, Guvernatorin e Bankës, etj., Kush-
tetuta nuk parashikon ndonjë procedurë të caktuar dhe as organin konkret që duhet 
të shprehet dhe të deklarohet për ta. Mjafton plotësimi i afatit të caktuar kohor për 
organin ose funksionin konkret, ashtu siç mund të ndodhë edhe në rastin e vdekjes 
së personit, që mandati të konsiderohet i përfunduar normalisht si dhe funksioni 
kushtetues i boshatisur njëkohësisht në aspektin juridik që sipas Kushtetutës, or-
gani kompetent të fillojë procedura për zgjedhjen e personit tjetër.”

Rrethanat e çështjes

Kërkuesi A.Sh., me vendim të Kuvendit Popullor nr.225, datë 
12.05.1992, është zgjedhur zëvendëskryetar i Gjykatës së Kasacionit për një 
periudhë 7-vjeçare. Me vendimin nr.270, datë 21.09.1995, ai është zgjedhur në 
detyrën e kryetarit të Gjykatës së Kasacionit. Presidenti i Republikës në datë 
15.05.1999, në bazë të nenit 136, pika 1 dhe 2 të Kushtetutës, ka filluar pro-
cedurën për marrjen e pëlqimit nga Kuvendi për kryetarin dhe për disa anëtar 
të Gjykatës së Lartë. Pasi Kuvendi me vendimin nr.406, datë 20.05.1999 
e ka dhënë këtë pëlqim, Presidenti i Republikës me dekretin nr.2386, datë 
07.06.1999 ka emëruar kryetarin e ri të Gjykatës së Lartë. Në këto kushte, si 
rrjedhojë e emërimit të kryetarit të ri të Gjykatës së Lartë, kërkuesi i është dre-
jtuar Gjykatës Kushtetuese, duke kërkuar antikushtetutshmërinë e dekretit të 
Presidentit të Republikës si dhe njohjen e së drejtës për të vazhduar mandatin 
e kryetarit të kësaj Gjykate. 
 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese konstaton se dispozita konkrete kushtetuese nuk 
e veçon, përkundrazi e njëson mandatin e gjyqtarit me atë të kryetarit të kësaj 
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Gjykate. Sipas kësaj dispozite kushtetuese, mandati i anëtarit, i zëvendëskry-
etarit dhe i kryetarit të Gjykatës së Kasacionit, janë të unifikuar në mandatin 
e gjyqtarit. Pikërisht nga pasja e cilësisë themelore të gjyqtarit të Gjykatës së 
Kasacionit, buron edhe funksioni i kryetarit dhe i zëvendëskryetarit të kësaj 
Gjykate, si drejtues administrativ. Vetë kjo dispozitë kushtetuese parashikon 
një afat mandati prej 7-vjetësh, si për gjyqtarin ashtu dhe për kryetarin pa 
patur qëllimin për të vënë gjyqtarin në një pozitë të ndryshme dhe të pabarab-
artë në raport me të tjerët. 

Jo vetëm dispozita konkrete, por dhe në tërësi, i gjithë ligji i mëparshëm 
kushtetues, kur trajton kriteret e emërimit të gjyqtarëve të Gjykatës së Ka-
sacionit, afatin e zgjedhjes së tyre, heqjen e imunitetit, mënyrën e proced-
imit penal apo shkarkimin nga detyra, nuk ka parasysh disa mandate, por 
ai trajton dhe shprehet  vetëm për një lloj mandati, pikërisht për mandatin 
e gjyqtarit të Gjykatës së Kasacionit. Këtë trajtim e bën edhe neni 14 i këtij 
ligji, i cili njëson imunitetin dhe të drejtat e tjera kushtetuese apo ligjore të 
Prokurorit të Përgjithshëm dhe të zëvendësit të tij me mandatin e gjyqtarit të 
Gjykatës së Kasacionit. 

Koncepti ligjor për një lloj mandati, atë të gjyqtarit, gjen shprehjen 
e vet në Konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara të vitit 1985, në 
pikën 12 të së cilës përcaktohet se: “... gjykatësit, qofshin të emëruar ose të 
zgjedhur, nuk mund të hiqen derisa... nuk kanë arritur fundin e mandatit të 
vet”, gjithashtu dhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë e cila mban 
po të njëjtin qëndrim. Si në pjesën e nëntë të Kreut, “Gjykatat”, veçanërisht 
në nenet 136 deri 140 dhe në Kreun “Gjykata Kushtetuese”, nenet 125 deri 
130 etj., Kushtetuta, njeh dhe pranon si mandat, atë të gjyqtarit. Në këtë kon-
teks, duhet interpretuar dhe neni 179, pika 2 e Kushtetutës, që për të zgjidhur 
problemin e vazhdimit të organeve kushtetuese pas hyrjes në fuqi të kësaj 
Kushtetute, i unifikon të gjithë gjyqtarët e Gjykatës së Kasacionit, pa përjash-
tuar as zëvendëskryetarët dhe kryetarin e saj me përcaktimin se: “Anëtarët e 
Gjykatës së Kasacionit vazhdojnë veprimtarinë e tyre si anëtarë të Gjykatës 
së Lartë, sipas mandatit të mëparshëm”.

Nga ky këndvështrim i problemit, Gjykata Kushtetuese arrin në për-
fundimin se kërkuesi ka fituar në datë 12.05.1992 mandatin e gjyqtarit dhe 
njëkohësisht funksionin e zëvendëskryetarit të Gjykatës së Kasacionit me një 
afat 7-vjeçar, mandat i cili përfundonte në datë 12.05.1999. Fakti që në datë 
21.09.1995, kërkuesi është zgjedhur në detyrën e kryetarit të Gjykatës së Ka-
sacionit, nuk është në favor dhe as nuk i shërben argumentit që ai paraqet për 
të arritur në përfundimin, se atij i është ndërprerë mandati i gjyqtarit dhe po 
në këtë datë i ka filluar përsëri një mandat i ri gjyqtari me afat të ri 7-vjeçar. 
Koncepti ndërprerje mandati që përdor kërkuesi nuk gjen mbështetje si në 
dispozitat e mëparshme kushtetuese, ashtu dhe në Kushtetutë, pasi mandati i 
gjyqtarit vetëm mund të fitohet, ose të mbaroj. Mandati i gjyqtarit fitohet për 
një afat 7-vjeçar dhe vetëm në përfundim të këtij afati, por jo më parë, sipas 
nenit 6 të ligjit kushtetues, mund të rifitohej një mandat i ri gjyqtari, nëpërm-
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jet rizgjedhjes. Pra, është rizgjedhja i vetmi moment juridik, ajo që krijon një 
marrëdhënie të re juridike për gjyqtarin. Ndërsa kërkuesi, duke qenë i pajisur 
me mandatin e gjyqtarit që në vitin 1992, nuk mundej që të rifitonte mandatin 
e ri 7-vjeçar përpara përfundimit të këtij afati. Mbarimi përpara afatit i man-
datit të gjyqtarit sigurisht që mund të ndodhë dhe ky është një moment që nji-
het në praktikën kushtetuese dhe ligjore, por vetëm nëse vërtetohen ato raste, 
të cilat nuk kanë të bëjnë me mbarimin natyrshëm dhe në rrugën normale të 
tij, siç mund të jenë dorëheqja, arritja e moshës së pensionit, dënimi me ven-
dim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi etj. Për kërkuesin nuk 
rezulton ndonjë rast i tillë, pasi ngritja e tij në një funksion më të lartë bren-
da institucionit, nga detyra e zëvendëskryetarit në atë të kryetarit nuk sjell 
mbarimin përpara afatit të mandatit, sepse mandati i gjyqtarit ka vazhduar 
vetvetiu, Pikërisht kjo zgjedhje e kërkuesit në detyrën e kryetarit të Gjykatës 
së Kasacionit, nuk mund të interpretohet si fitim i një mandati të ri 7-vjeçar 
për të, sepse vetë ligji i mëparshëm kushtetues nuk e koncepton mandatin e 
kryetarit të veçantë nga mandati i gjyqtarit, si dhe për më tepër nuk ka qenë 
aspak ky qëllimi i ligjvënësit dhe i dispozitës konkrete që të vendosë kryetarin 
e Gjykatës së Kasacionit në një pozicion shumë më të favorshëm dhe më të 
privilegjuar në raport me gjyqtarin.

Pretendimi i kërkuesit se asnjë organ kompetent nuk është shprehur 
për mbarimin ose ndërprerjen e mandatit të tij është i pabazuar, për arsye se 
mbarimi i mandatit në mënyrë normale dhe në afatin e caktuar nuk mund 
të deklarohen, pasi nuk është nga ato raste të veçanta, që parashikon shpre-
himisht Kushtetuta. Sipas neneve 127 dhe 139 të Kushtetutës, janë vetëm 
Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Lartë organet që kanë të drejtë të deklaro-
jnë mbarimin e mandatit për gjyqtarët respektivë.  Duke i bërë një interpretim 
literal dhe të zgjeruar nenit 139 në tërësinë e tij, Gjykata Kushtetuese çmon se 
kjo dispozitë ka të bëjë vetëm për rastet kur mandati i gjyqtarit të Gjykatës së 
Lartë mbaron përpara afatit të tij, pra në rrugë jo të zakonshme. Dhe pikërisht 
duke qenë se për të gjitha këto raste është e domosdoshme kryerja e një verifi-
kimi dhe konstatimi të faktit të ndodhur si dhe për të ruajtur të pacenuar pari-
min e pavarësisë së gjykatës, Kushtetuta ia ka njohur këtë të drejtë Gjykatës 
së Lartë, që të shprehet me vendim. Edhe për rastin konkret, si rrjedhojë e 
kërkesës që ka paraqitur kërkuesi përpara këtij organi, për t’u shprehur dhe 
deklaruar për mandatin e tij dhe të disa gjyqtarëve të tjerë, Gjykata e Lartë 
duke iu referuar nenit 139 të Kushtetutës nuk e ka konsideruar shqyrtimin e 
kësaj çështje dhe daljen me vendim si kompetencë të saj, pasi kjo dispozitë 
i ka sanksionuar në mënyrë të qarta rastet, sipas të cilave, ajo duhet të ven-
dosë lidhur me deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtarit. Ky qëndrim i 
Gjykatës së Lartë vlerësohet edhe në përputhje me nenin 124 të Kushtetutës, 
sipas të cilit e drejta e interpretimit përfundimtar të Kushtetutës i përket vetëm 
Gjykatës Kushtetuese, si organi që garanton respektimin e saj.

Lidhur me mbarimin normal, të zakonshëm dhe në afatin e caktuar 
të mandatit, jo vetëm të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, por dhe për organe 
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të tjera të rëndësishme, si për Kuvendin, Presidentin e Republikës, gjyqtarët e 
Gjykatës Kushtetuese, deputetët, Avokatin e Popullit, Guvernatorin e Bankës, 
etj., Kushtetuta nuk parashikon ndonjë procedurë të caktuar dhe as organin 
konkret që duhet të shprehet dhe të deklarohet për ta. Mjafton plotësimi i 
afatit të caktuar kohor për organin ose funksionin konkret, ashtu siç mund 
të ndodhë edhe në rastin e vdekjes së personit, që mandati të konsiderohet i 
përfunduar normalisht si dhe funksioni kushtetues i boshatisur njëkohësisht 
në aspektin juridik që sipas Kushtetutës, organi kompetent të fillojë procedura 
për zgjedhjen e personit tjetër. Në këto kushte nuk ekzistonte asnjë detyrim 
kushtetues, apo ligjor, sipas të cilit, personit apo organit, në rastin konkret 
kërkuesit, të cilit i ka mbaruar natyrshëm mandati, t’i komunikohej mbarimi 
i mandatit me anë të një akti formal. 

Përfundimisht, Gjykata Kushtetuese çmon se procedura e kryer nga 
Presidenti i Republikës në funksion të detyrave të tij kushtetuese për marrjen 
e pëlqimit dhe kryerjen e emërimit të kryetarit të ri të Gjykatës së Lartë, ka 
qenë në përputhje me Kushtetutën.     

Koment

Ky vendim, siç del edhe nga arsyetimi, është marrë në kushtet kur 
me Kushtetutën e vitit 1998 u krijuar Gjykata e Lartë, në vend të Gjykatës 
së Kasacionit që kishte vepruar deri në atë kohë. Pikërisht këtij momenti i 
referohet edhe kërkuesi, i cili pretendonte se me zgjedhjen e tij si kryetar i asaj 
Gjykate duhej t’i fillonte edhe mandati i ri 9 vjeçar. Gjykata Kushtetuese në 
këtë rast është shprehur se fillimi dhe mbarimi në kohë i mandatit nuk është e 
nevojshme të deklarohet pasi ai është një fakt i njohur dhe ditur nga organet e 
emërimit të gjyqtarëve (p.sh Presidentit dhe Kuvendit, sipas rastit). Kështu që 
nuk është e nevojshme të deklarohet me vendim të gjykatës. 

Vlen të përmendet se Gjykata Kushtetuese megjithëse ka mbajtur 
këtë qendrim, në vitet që kanë pasuar, në çdo rast të përfundimit të mandatit 
të gjyqtarëve kushtetues, ka deklaruar me vendim të gjithë trupës gjyqësore 
përfundimin e mandatit në të gjitha rastet, pra edhe kur mandati ka mbaruar 
si rezultat i ndonjërës prej kushteve të nenit 127/1 të Kushtetutës  (Neni 127 
“1. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese mbaron kur: a) Dënohet me vendim 
të formës së prerë për kryerjen e një krimi; b) Nuk paraqitet në detyrë pa arsye për më 
shumë se 6 muaj; c)Mbush moshëm 70 vjeç; ç)Jep dorëheqjen; d) Deklarohet i paaftë 
për të vepruar me vendim gjyqësor të formës së prerë. 2. Mbarimi i mandatit të gjyq-
tarit të Gjykatës Kushtetuese deklarohet me vendim të Gjykatës Kushtetuese. 3. Në 
rast se vendi i gjyqtarit mbetet vakant, Presidenti i Republikës emëron me pëlqimin e 
Kuvendit një gjyqtar të ri, i cili qendron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të 
gjyqtarit të larguar.” ashtu edhe kur ka qenë para kushteve të nenit 125/2, 
përfundimit të mandatit 9 vjeçar (Neni 125/2 “Gjyqtarët emërohen 
për 9 vjet pa të drejtë riemërimi...”). Nuk ka patur ndonje qendrim 
të shprehur të kësaj Gjykate përse nuk ka bërë dallim midis kush-
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teve të përfundimit të mandatit të gjyqtarit kushtetues, megjithëse në 
këtë vendim e ka pranuar që kushtet e 127/1 dhe 125/2 nuk janë të 
ngjashme dhe kur përfundon afati kohor nuk është e nevojshme që 
ndonjë organ kushtetues të deklarojë përfundimin e mandatit.
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Vendimi nr.59, datë 5.11.1999 (V-59/1999 – Provimi profesional i gjy-
qtarëve)

Fjalë kyçe: pavarësia e organeve gjyqësore; përgatitja dhe kualifikimi profe-
sional i gjyqtarëve. 

“...Detyrimi i gjyqtarëve që kanë përvojë pune deri në 10 vjet, për të dhënë 
provim, pra caktimi i afatit në ligj, nuk ka të bëjë me antikushtetutshmërinë, por 
me të drejtën e ligjvënësit të caktojë kualifikimin e nevojshëm profesional dhe kat-
egoritë e punonjësve që do t’i nënshtrohen këtij lloj kualifikimi. Ai nuk sjell dife-
rencim të drejtash kushtetuese sepse provimi nuk organizohet për të cenuar këto të 
drejta, por për kualifikimin e gjyqtarëve dhe kjo është në përputhje me përmbajtjen 
e Kushtetutës.

...Vlerësimi vetëm i rezultatit të provimit pa marrë parasysh rezultatet në 
punë të gjyqtarit dhe kontributin e tij teorik e praktik në fushën juridike, është një 
qëndrim antikushtetues që del tej përmbajtjes së Kushtetutës.”

Rrethanat e çështjes

Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë me vendimin nr.585, datë 
14.07.1999, kanë pranuar kërkesën e përfaqësuesit të kërkuesit A.P dhe sipas 
nenit 145/2 të Kushtetutës kanë pezulluar gjykimin e çështjes për ta dërguar 
në Gjykatën Kushtetuese. Në vendimin e mësipërm kolegjet e bashkuara çmo-
jnë se neni 48 i ligjit nr.8436, datë 25.05.1999 “Për organizimin e pushtetit 
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” vjen në kundërshtim me nenin 147/6 
të Kushtetutës. Sipas vendimit të kolegjeve të bashkuara, megjithëse provimi 
i kualifikimit profesional ka të bëjë me verifikimin e “mjaftueshmërisë apo 
pamjaftueshmërisë profesionale” “kemi tejkalim të rasteve të parashikuara 
në Kushtetutë për shkarkim nga detyra të gjyqtarit, kur bëhet fjalë për mos-
marrje të provimit”. Po sipas këtij vendimi, caktimi i afatit deri 10 vjet punë 
për të dhënë ose jo provim sjell diferencim në të drejta midis gjyqtarëve. Së 
fundi, kolegjet e bashkuara kanë çmuar se neni 48 si dispozitë kalimtare e 
ligjit të lartpërmendur vjen në kundërshtim me kërkesat e nenit 45 që rregul-
lon vlerësimin e aftësisë profesionale të gjyqtarëve.

 
Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese konstaton se neni 48/1 i ligjit nr.8436, datë 
28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 
që përcakton detyrimin e gjyqtarëve të shkallës së parë me përvojë deri në 10 
vjet t’i nënshtrohen një provimi kualifikimi profesional, nuk ka përmbajtje 
antikushtetuese. Si Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ashtu edhe aktet 
ndërkombëtare, siç është ai i parimeve themelore lidhur me pavarësinë e or-
ganeve gjyqësore, pranojnë nevojën e gjyqtarëve të kualifikuar duke parashi-
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kuar edhe shkarkimin e tyre kur konstatohet pamjaftueshmëri profesionale.
Organizimi i provimit, siç del nga vetë paragrafi i parë i nenit 48 

të ligjit, bëhet me qëllim kualifikimi profesional, pra për të rritur nivelin e 
gjyqtarëve dhe për ta azhornuar me kërkesat e kohës në fushën juridike. Në 
Shqipëri, në rrethanat kur gjatë viteve 1991-1998 e në vazhdim legjislacioni 
i vjetër u përmbys e në vend të tij janë miratuar Kushtetuta e kodet, të cilat 
përmbajnë shumë parime e norma të reja dhe në realitetin kur niveli profe-
sional i gjykimit ka mangësi serioze, është domosdoshmëri që kualifikimi pro-
fesional i gjyqtarëve të përparojë së bashku me legjislacionin. Prandaj vlerësi-
mi i dijeve të tyre në rrethanat e reja të jetës e për kodet e reja nuk mund të 
interpretohet se ve në dyshim diplomën e fakultetit dhe as cenon autonominë 
e institucioneve të arsimit të lartë në kuptim të nenit 57/7 të Kushtetutës. 
Përkundrazi nëpërmjet përgatitjes profesionale sigurohet më mirë zbatimi i 
parimit kushtetues të pavarësisë së gjyqtarëve dhe të nënshtrimit të tyre vetëm 
Kushtetutës e ligjeve (Vendimi nr.6, datë 10.07.1995 i Gjykatës Kushtetuese).

Format për kualifikimin profesional janë nga më të larmishmet dhe 
një prej tyre është edhe organizimi i provimit, i cili shërben si nxitje për gjy-
qtarët për studim, por në të njëjtën kohë shërben edhe si një mjet për të vlerë-
suar shkallën e dijeve të gjithësecilit, në kuadrin e përgjithshëm të vlerësimit 
profesional. Në këtë aspekt, pjesëmarrja në provim përbën një detyrë ligjore 
që secili gjyqtar sipas kritereve të përcaktuara nga ligji, duhet t’i nënshtrohet 
këtij provimi. Nëse duhet zbatuar ose jo ky detyrim nuk është lënë në vlerësi-
min e gjyqtarëve, ndërsa përgjegjësia për mospërmbushjen e këtij detyrimi, 
është individuale dhe çmohet në çdo rast konkret në varësi të shkaqeve që 
pretendon gjithësecili. Detyrimi i gjyqtarëve që kanë përvojë pune deri në 10 
vjet, për të dhënë provim, pra caktimi i afatit në ligj, nuk ka të bëjë me an-
tikushtetutshmërinë, por me të drejtën e ligjvënësit të caktojë kualifikimin e 
nevojshëm profesional dhe kategoritë e punonjësve që do t’i nënshtrohen këtij 
lloj kualifikimi. Ai nuk sjell diferencim të drejtash kushtetuese sepse provimi 
nuk organizohet për të cenuar këto të drejta, por për kualifikimin e gjyqtarëve 
dhe kjo është në përputhje me përmbajtjen e Kushtetutës.

Në ligjin nr.8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqë-
sor në Republikën e Shqipërisë”, janë përcaktuar jo vetëm rregullat e vlerësim-
it të aftësisë ose paaftësisë profesionale, por edhe treguesit e tij: cilësia, volumi 
i punës, shpejtësia e gjykimit, reputacioni, botimi i punimeve juridike apo 
marrja e provimit të kualifikimit profesional. Duke u nisur nga përmbajtja e 
këtij ligji dhe sidomos e nenit 147/6 të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese ar-
rin në përfundim se pamjaftueshmëria profesionale është koncept më i gjerë 
se mosmarrja e një provimi. Ky i fundit nuk mund të jetë tregues i vetëm 
sintetik i vlerësimit të aftësisë profesionale të gjyqtarit. Vetë neni 45 i ligjit në 
fjalë që trajton në mënyrë të detajuar vlerësimin e aftësisë profesionale, e lidh 
këtë të fundit me disa tregues, që u përmendën më lart. Këto dhe fakti që provi-
mi ka edhe vështirësitë e veta, anën emotive e psikologjike dhe kërkon kohën 
e nevojshme në dispozicion etj., del se mosmarrja e provimit duhet vlerësuar 
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krahas treguesve të tjerë të nenit 45 të ligjit nr.8436, datë 28.12.1998. Vlerësimi 
vetëm i rezultatit të provimit pa marrë parasysh rezultatet në punë të gjyqtarit 
dhe kontributin e tij teorik e praktik në fushën juridike, është një qëndrim anti-
kushtetues që del tej përmbajtjes së Kushtetutës. Si rrjedhojë paragrafit i tretë i 
nenit 48 të këtij ligji ku thuhet se: “Pavarësisht nga përcaktimi i nenit 27 të këtij 
ligji, gjyqtarët që nuk e kalojnë provimin, shkarkohen nga detyra me vendim të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, duhet shfuqizuar.

Koment

Në këtë vendim Gjykata ka konsideruar të rëndësishëm kualifikimin 
profesional të gjyqtarëve dhe nevojën për ta patur atë në vëmendje pavarësisht 
viteve që kanë në detyrë gjyqtarët. Këtë nevojë Gjykata në këtë rast e ka lid-
hur jo vetëm me cilësinë e dhënies së drejtësisë në tërësi por edhe me periud-
hën e tranzicionit në tërësi dhe sidomos me në fushën e së drejtës në veçanti, 
e cila shtronte si domosdoshmëri përditësimin e dijeve juridike të gjyqtarëve. 
Megjithatë Gjykata në këtë rast ka mbajtur parasysh edhe ruajtjen e integritetit 
të gjyqtarëve dhe sipas saj ata nuk mund të vlerësohen vetëm thjesht nga një 
provim por duhen marrë parasysh edhe rezultate të tjera të punës së përdit-
shme të gjyqtarëve. Vlen të përmendet se kjo situatë testimi i përgjithshëm i 
gjyqtarëve nuk është përsëritur më prej asaj kohe. Një arsye për këtë është edhe 
reforma tërësore e sistemit të vlerësimit të gjyqtarëve gjatë gjithë karrierës së 
tyre nga KLD, duke marrë si referencë edhe kualifikimin e tyre të vazhdueshëm 
nëpërmjet Shkollës së Lartë të Magjistraturës.
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Vendimi nr. 18, datë 14.5.2003 (V-18/2003 – Komisioni hetimor parlamen-
tar)

Fjalë kyçe: e drejta e pakicës për të kontrolluar; komision hetimor; parimet 
kushtetuese për ngritjen dhe funksionimin e komisioneve hetimore; çështje e veçantë.

“Komisionet hetimore janë mjet efektiv kontrolli që veprojnë vetëm brenda 
hapësirës kontrolluese të parlamentit, të cilat ngrihen për çështje të veçantam, të lid-
hura në mënyrë funksionale me pushtetin e ligjvënësit; 

Ngritja e komisioneve hetimore parlamentare, kur kërkohet nga një e katër-
ta e deputetëve, është e detyrueshme. Objekti dhe fusha e veprimit të komisioneve 
hetimore, duhet të respektojë parimet kushtetuese dhe normat e gjithëpranuara të së 
drejtës ndërkombëtare, duke mos cënuar pavarësinë dhe duke mos penguar veprim-
tarinë e organeve të pushteteve të tjera; 

Parimet kushtetuese, veçanërisht, parimi i ndarjes e balancimit ndërmjet 
pushteteve, i të drejtës për një proces të rregullt ligjor, i prezumimit të pafajsisë, i 
paanshmërisë, i respektimit të jetës private të individit, përbëjnë standarte kush-
tetuese mbi të cilat ngrihen dhe funksionojnë komisionet hetimore parlamentare; 

Çështjet e veçanta që përbëjnë thelbin e objektit të veprimtarisë së komis-
ioneve hetimore parlamentare, të cilat e përmbajnë në vetvete interesin publik, janë 
ato që hetohen në aspektin e kontrollit e të zbatimit të ligjeve, të njohjes e verifikim-
it në thellësi të një fenomeni, ngjarjeje, a veprimtarie dhe që nxisin iniciativat për 
propozime, amendime apo miratime ligjesh, me qëllim parandalimin e fenomeneve 
negative për shoqërinë e shtetin dhe nxjerrjen e përgjegjësive institucionale.”

Rrethanat e çështjes

Një grup prej 32 deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë i janë drejtuar 
me kërkesë Gjykatës Kushtetuese, për interpretimin e nenit 77 pika 2 të Kush-
tetutës, konkretisht të frazës “…është i detyruar të caktojë komision hetimi për të 
shqyrtuar një çështje të veçantë.”. Kërkuesi i referohet paraprakisht në kërkesë dy 
qëndrimeve të ndryshme të mbajtura nga Kuvendi i Shqipërisë si dhe interpreti-
mit jo të njëllojtë që i është bërë kësaj dispozite të Kushtetutës, duke shprehur 
njëkohësisht dhe rezervat dhe kundërshtitë e tij për mënyrën e interpretimit. 
Gjithashtu kërkuesi kërkon edhe interpretimin e shprehjes “çështje e veçantë”, 
në funksion të vendimeve nr.69, datë 24.02.2003 dhe nr.70, datë 10.03.2003 të 
Kuvendit të Shqipërisë. Në vendimin e parë, Kuvendi nuk e  miratoi ngritjen e 
komisionit parlamentar për hetimin e veprimtarisë së Kryetarit të Bashkisë Ti-
ranë dhe ish-Ministrit të Kulturës, ndërsa në vendimin e dytë u miratua krijimi 
i komisionit hetimor parlamentar për shqyrtimin e ligjshmërisë së përdorimit 
të fondeve publike dhe të ardhurave të tjera në Ministrinë e Kulturës dhe në 
Bashkinë e Tiranës për periudhën 1992-2002 dhe zbatimin e ligjshmërisë në 
zhvillimin urbanistik për qytetin e Tiranës për periudhën 1992-2002.
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Arsyetimi i Gjykatës

Sipas nenit 77 pika 1 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, Ku-
vendi zgjedh nga gjiri i tij komisione të përhershme si dhe cakton komisione të 
posaçme. Ai gjithashtu ka të drejtë dhe, me kërkesë të një të katërtës së depu-
tetëve, është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje 
të veçantë. Pushtetit legjislativ, që mishërohet në veprimtarinë e Kuvendit, i 
përkasin funksionet kryesore të orientimit politik, të miratimit të ligjeve dhe 
të mbikëqyrjes së zbatimit të tyre. Ushtrimi normal i veprimtarisë së Kuvendit 
kërkon ekzistencën e elementëve të domosdoshëm që kanë të bëjnë me krijimin 
e kushteve për respektimin e ligjeve nga të gjitha organet e tjera të pushtetit pub-
lik e shtetasit si dhe pajisjen e tij me mjetet e përshtatshme për realizimin e kon-
trollit mbi mënyrën e zbatimit të ligjeve. Funksioni i rëndësishëm i ligjvënësit 
në shoqëritë demokratike materializohet pikërisht në rolin e përfaqësuesve të 
tij, që nga njëra anë miratojnë ligjet dhe nga ana tjetër, ushtrojnë kontrollin mbi 
pushtetet e tjera deri në atë masë që ky pushtet zbatohet. Në këtë drejtim merr 
përparësi funksioni i kontrollit parlamentar, i cili nënkupton të drejtën e pushtetit 
legjislativ për t’u informuar dhe për të realizuar mbikëqyrjen për zbatimin e 
ligjeve nga organet e pushtetit publik, me qëllim marrjen e masave të domos-
doshme për parandalimin e paligjshmërisë si dhe nxjerrjen e përgjegjësive, sipas 
rasteve konkrete. Kontrolli parlamentar realizohet nëpërmjet një administrate 
që jep llogari, raporton dhe përgjigjet për veprimtarinë e saj. Nëpërmjet këtij 
kontrolli, parlamentarët kanë të drejtën të informohen për çështjet e admin-
istrimit të pushtetit dhe të zbatimit të ligjeve, apo për çështje të caktuara, marrja 
dijeni mbi të cilat konsiderohet si e nevojshme për realizimin e qëllimeve dhe 
detyrave të tyre, por gjithmonë brenda kuadrit të funksionit kushtetues. 

Në një shoqëri demokratike, kjo mundësi që u jepet parlamentarëve, 
rrjedh nga e drejta e popullit për të njohur dhe ditur se çfarë bëhet në emrin 
e tij. Prandaj, kontrolli parlamentar ushtrohet edhe në konteksin e të drejtës 
kushtetuese të çdo shtetasi për të marrë informacionin e nevojshëm në lidhje 
me çështjet me interes publik. Organet e pushtetit publik që i nënshtrohen kon-
trollit parlamentar, duke i transmetuar fakte e të dhëna përfaqësuesve të pop-
ullit, përmbushin njëkohësisht detyrimin kushtetues për të qenë transparentë 
në raport me publikun. Në këtë konteks, Kuvendi, i cili i kërkon organeve të 
pushtetit të raportojnë rregullisht, ka edhe të drejtën që të hetojë mbi çështje 
të caktuara me interes publik që kanë lidhje me veprimtarinë e tyre. Komisio-
net hetimore që ngrihen për këtë qëllim, në kuptim të nenit 77 të Kushtetutës, 
janë një mjet që i shërben pikërisht ushtrimit të kontrollit parlamentar. Ato janë 
instrument i rëndësishëm i parlamentit për kryerjen e kontrollit kryesisht mbi 
ekzekutivin si dhe për mbledhjen e informacionit për çështje të veçanta, me qël-
lim arritjen në përfundime të caktuara.

Kushtetuta, është mjaftuar vetëm me sanksionimin e një dispozite me 
karakter të përgjithshëm, duke ia lënë ligjit përcaktimin e modaliteteve me dis-
pozita më të hollësishme. Neni 77 pika 2, parashikon ngritjen e komisioneve 
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hetimore parlamentare me dy mënyra të ndryshme, në vartësi të subjekteve 
që ushtrojnë këtë të drejtë. Këto dy mënyra krijimi rezultojnë nga përdorimi 
në këtë dispozitë i shprehjeve “ka të drejtë” dhe “është i detyruar”. Sipas këtij 
formulimi kushtetues, Kuvendi vihet në dy pozicione të ndryshme. Në njërin 
rast, krijimi i komisionit hetimor paraqitet si një e drejtë e Kuvendit, gjë e cila 
realizohet sipas procedurave të parashikuara në Kushtetutë apo në Rregulloren 
e Brendshme të Kuvendit dhe që i nënshtrohet vendimmarrjes përkatëse. Nga 
ana tjetër, dispozita kushtetuese, duke parashikuar shprehjen “është i detyruar” 
merr një tjetër kuptim dhe nuk interpretohet në të njëjtën mënyrë me rastin e 
mësipërm. Përdorimi në Kushtetutë i shprehjes “është i detyruar”, jo vetëm që e 
vendos Kuvendin në një pozicion disi të veçantë, duke i hequr të drejtën për të 
vlerësuar vendimmarrjen për ngritjen e komisionit hetimor, por njëkohësisht, 
institucionalizon një lloj tjetër autoriteti kushtetues, që njihet si pushtet i paki-
cës parlamentare.

E drejta për të kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor është parashi-
kuar në Kushtetutë si e drejtë e një të katërtës së anëtarëve të Kuvendit. Ngritja 
e komisionit me votë të një minorance, apo siç pranohet në doktrinën kush-
tetuese, nëpërmjet zbatimit të parimit të hetimit me votim pakice, dëshmon në këtë 
drejtim një avancim demokratik të Kushtetutës sonë. Ekzistenca e këtij parimi, 
që përbën një veçanti të Kushtetutës, e forcon në mënyrë të konsiderueshme 
rolin e komisionit hetimor si një instrument efikas kontrolli. E drejta e heti-
mit parlamentar është zhvilluar në kuptimin e së drejtës të pakicave në parla-
ment, pavarësisht nga pozicionimi i tyre politik me qëllim, që t’u japë atyre një 
pushtet më të fortë. Së bashku me mjetet e tjera si pyetjet, interpelancat, apo 
mocionet për debat, ngritja e komisioneve të hetimit përbën një instrument të 
rëndësishëm kontrolli që ushtrohet nga parlamenti. E drejta e hetimit realizohet 
vetëm, brenda funksionit të kontrollit parlamentar dhe detyrave kushtetuese që 
parlamentarët kryejnë si përfaqësues të popullit për sqarim, apo hulumtim të 
hollësishëm në çështjen konkrete. Kjo e drejtë shërben njëkohësisht edhe si një 
mjet në duart e pakicës parlamentare për të ushtruar kontroll kryesisht kundrejt 
ekzekutivit dhe për të kërkuar vënien përpara përgjegjësisë të mbajtësve të push-
tetit. Në një sistem parlamentar, duke qenë se qeveria formohet nga shumica 
parlamentare, e cila ka në dorë shumë mjete të tjera ligjore, e drejta e kontrollit 
hetimor i është njohur sidomos pakicës, që duke i patur të kufizuara mjetet e 
saj, ta shndërrojë atë në një instrument të fuqishëm kushtetues.  

Kushtetuta, në nenin 77 pika 2 duke njohur të drejtën për të ngritur 
komisione hetimore, si e drejtë e një të katërtës së deputetëve për të vepruar në 
mënyrë të pavarur nga shumica parlamentare, ka evituar njëkohësisht edhe disa 
pengesa ligjore që mund të krijohen si rrjedhojë e vendimmarjes. Nëpërmjet 
shprehjes “është i detyruar” ajo ka evituar, veçanërisht për ngritjen e komisionit, 
kalimin e çështjes në procedurat e zakonshme të votimit, duke vendosur një 
balancë ndërmjet shumicës për të vendosur dhe të drejtës së pakicës së cilësuar. 
Nga ky këndvështrim i problemit, Gjykata Kushtetuese çmon se e drejta e pa-
kicës vetëm përsa i përket kërkesës për ngritjen e komisionit hetimor mbetet një e 
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drejtë e pakufizuar nga vullneti i shumicës. Njëkohësisht, e drejta e pakicës për 
të disponuar mbi objektin e hetimit e kufizon kompetencën e shumicës për të 
ndryshuar këtë objekt pa pëlqimin e pakicës, me përjashtim të rasteve, kur nga 
qëllimi dhe objekti i hetimit konstatohen se preken parimet kushtetuese. 

Gjykata Kushtetuese është e mendimit se interpretimi i nenit 77 pika 2 
të Kushtetutës duhet shoqëruar edhe me një analizë e vlerësim mbi disa çështje 
kushtetuese dhe norma ndërkombëtare të gjithëpranuara, të cilat duhen respe-
ktuar nga Kuvendi në ngritjen e komisioneve hetimore. E drejta e një të katërtës 
së deputetëve për të ushtruar hetimin parlamentar nuk mund të konsiderohet 
absolutisht e pakufizuar. I vetmi kufizim i saj është i lidhur me detyrimin që, ob-
jekti i hetimit, të jetë në përputhje me respektimin e parimeve të sanksionuara 
nga Kushtetuta. Ekzistenca e një kufizimi të tillë, edhe pse nuk përmendet në 
nenin 77 të Kushtetutës, është e kuptueshme dhe buron nga dispozita të tjera të 
saj. Baza e përgjegjësisë parlamentare është raporti që krijohet në marrëdhëniet 
ndërmjet parlamentit dhe qeverisë. Parlamenti jo vetëm kontrollon qeverinë, 
por në çdo kohë, miraton dhe raporte apo rezoluta të veçanta instruktive për 
të. Në këtë mënyrë, duke ia besuar parlamentit funksionin kontrollues, sigu-
rohet edhe balanca ndërmjet pushteteve, ç’ka përbën një arritje esenciale për 
një sistem institucional që funksionon mbi ndarjen dhe balancimin ndërmjet 
trupës legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.89 Në këtë drejtim, parimi i ndarjes 
së pushteteve nuk perceptohet në mënyrë dogmatike dhe formale, por në për-
puthje me objektivin për të penguar centralizimin e pushtetit në një institucion 
apo zyrtar.90  

Nga ky vështrim doktrinar që jep jurisprudenca kushtetuese evropiane, 
Gjykata Kushtetuese çmon të nevojshme të theksojë se kontrolli parlamentar 
duhet zhvilluar në mënyrë të atillë, që të mos ndërhyjë pa kufizim në veprim-
tarinë e pushteteve të tjera. Një hetim i inicuar që nuk lidhet me qëllimet dhe 
që nuk i përket veprimtarisë së legjislativit, nuk konsiderohet në përputhje me 
parimet kushtetuese. Ky instrument i rëndësishëm nuk mund të përdoret në 
mënyrë abuzive dhe tej hapësirës kontrolluese që Kushtetuta i njeh Kuvendit. 
Prandaj, ushtrimi i këtij mjeti juridik kushtetues për ato çështje dhe në ato push-
tete, ndërkohë që parlamenti në aspektin e parimit të ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve mund ta ketë të pamundur ushtrimin e kontrollit, do të dëmtonte 
këtë kompetencë kushtetuese. 

Një kompetencë e tillë nuk pengon, veçanërisht, pushtetin ekzeku-
tiv në kryerjen e detyrave të administrimit publik. Çështjet e përditshme që 
trajtohen nga qeveria nuk janë objekt hetimi, pasi në aspektin e kontro-llit 
parlamentar njihen edhe mjete të tjera të përshtatshme kushtetuese, nëpërm-

89 Shih për këtë argument, Donnald Kommers, The Constitutional Jurisprudence 
of  the Federal Republic of  Germany 164 (1997), i cili i referohet artikullit të ish 
gjyqtarit Konrad Hesse në: Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, 16 th ed. 184-186. 
90 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Letonisë, No. 03-04 (99).
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jet të cilave Kuvendi ushtron kompetencat e tij mbi ekzekutivin. Ekzistojnë 
forma të ndryshme ndërveprimi dhe bashkëpunimi në marrëdhëniet ndërmjet 
pushtetit legjislativ dhe pushtetit ekzekutiv, sikundër, është e pranueshme që 
ekzistojnë fusha ku kompetencat e autoriteteve të ndryshme mund të ndër-
thurren apo përputhen. Në këtë kuptim, objekt hetimi, janë vetëm çështjet 
që përfshihen në veprimtarinë kontrolluese të parlamentit, të cilat nuk sjellin 
konfondime dhe transferime kompetencash të parashikuara nga Kushtetuta. 

Komisioni hetimor, duke hetuar një fushë të caktuar brenda kompeten-
cave që përfshihen në përgjegjësinë kushtetuese të Kuvendit, mund të arrijë të 
gjejë të dhëna, të cilat përbëjnë shkak për t’u vlerësuar nga ana e tij, por pa hyrë 
në sferën e organeve hetimore e gjyqësore të ngarkuara nga Kushtetuta për vep-
rimtari të këtij lloji. Raporti përfundimtar që harton komisioni sigurisht që nuk 
ka efekte detyruese mbi gjykatat, por ndikimi i tij në nivelin politik mund të jetë 
i konsiderueshëm. Këto parime përjashtojnë çdo formë kontrolli parlamentar 
mbi aktivitetin juridiksional të gjykatave. Pavarësia e gjykatave nuk vendos em-
bargo ndaj vlerësimeve kritike që mund të vijnë nga qytetarët apo deputetët, por 
artikulimi i këtyre vlerësimeve nëpërmjet raporteve të komisioneve hetimore 
parlamentare nuk është në përputhje me parimet kushtetuese. 

Sigurisht që të gjitha parimet kushtetuese janë të rëndësishme për t’u 
patur parasysh dhe për t’u respektuar gjatë ngritjes dhe ushtrimit të veprim-
tarisë së komisioneve hetimore parlamentare, por Gjykata Kushtetuese e çmon 
të nevojshme të evidentojë se një ndër parimet kushtetuese thelbësore, që merr 
rëndësi esenciale dhe që lidhet me garantimin e të drejtës për një proces të 
rregullt ligjor është parimi i prezumimit të pafajësisë. Ky parim është pranuar se 
mund të cënohet jo vetëm nga gjyqtarë apo gjykata, por edhe nga autoritetet 
publike91. 

Interpretimi i zgjeruar edhe tej procesit penal ofruar nga GJEDNJ 
merr një rëndësi të veçantë edhe përsa i përket garantimit të të drejtave të 
parashikuara në Konventë në mënyrë praktike dhe efektive, jashtë konteksit 
teorik apo iluziv92.  Ky parim mishërohet edhe në lidhje me zbatimin e nenit 
6/2 të KEDNJ. Gjatë aktivitetit hetimor, komisionet parlamentare ushtrojnë 
edhe kompetenca gjyqësore apo quasi gjyqësore. Ato janë të pajisura nga ligji 
me pushtete të njëjta me ato të organeve të hetimit e të gjykimit. Në këtë kup-
tim, komisionet hetimore duhet të garantojnë plotësisht këtë parim, duke mos 
e trajtuar a priori të interesuarin për çështjen në fjalë si fajtor. 

Duke iu referuar të drejtës për informim të publikut, si një nga pari-
met themelore mbi të cilat ndërtohen e funksionojnë shoqëritë demokratike, 

91 Shih çështjen Allenet de Ribemont kundër Francës, 10 shkurt 1995, Ap. No.  

15175/89, paragrafi 36.
92 Shih për këtë çështjet  Artico kundër Italisë, 13 maj 1980, A-37, paragrafi 33; Soer-
ing kundër Mbretërisë së Bashkuar, 7 korriku 1989, A-161, paragrafi 87; Cruz Varas 
dhe të tjerët kundër Suedisë, 20 mars 1991, A-201, paragrafi 99.
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Gjykata Kushtetuese çmon se në të tilla raste, komisionet hetimore parla-
mentare duhet të tregojnë kujdes në gjetjen e një balance mes të drejtës për 
informim dhe parimit të prezumimit të pafajësisë. Prandaj, respektimi i parimit të 
paanshmërisë në veprimtarinë e komisioneve hetimore është pjesë përbërëse 
e kuptimit te nenit 6 paragrafi 1 të Konventës Evropiane93 si dhe e konceptit 
kushtetues që lidhet me të drejtën për një proces të rregullt ligjor, parashikuar në 
nenin 42 të Kushtetutës. Pjesë e rëndësishme e respektimit të këtij parimi 
kushtetues është dhe kufizimi i lejueshëm që pranohet për zhvillimin e seancave 
jo publike. Në këtë aspekt, Gjykata Kushtetuese çmon se mundësia e publikut 
për të ndjekur seanca mund të kufizohet në disa rrethana të përcaktuara. Ar-
syet, për të cilat media dhe publiku mund të përjashtohen nga të gjitha sean-
cat ose pjesë të tyre janë morali, rendi publik, sigurimi kombëtar; kur e kërkojnë 
interesat ose jeta private e palëve, ose në ato raste, kur sipas mendimit të komis-
ionit hetimor apo për rrethana të posaçme publiciteti, dëmtohen interesat e 
hetimit.

Në këtë drejtim, mbetet detyrë e Kuvendit dhe e komisioneve hetimore 
që të respektojnë të gjitha mbrojtjet kushtetuese që gëzon individi. Ligjvënësi 
nuk ka asnjë pushtet qoftë vetë, qoftë nëpërmjet ndonjë komisioni, të hetojë 
në çështjet private të shtetasve, për dëmtimin e qëllimshëm të këtyre personave, 
ose për çdo qëllim tjetër të panjohur, apo spekulativ, me përjashtim të rasteve 
kur duhet të përmbushë qëllime të autorizuara e të ligjshme. Pretendimet që 
mund të ngrihen se kërkesa të caktuara të legjislativit, apo të komisioneve 
hetimore përbëjnë dhunim të të drejtave kushtetuese të individit vendosen, 
rast pas rasti, nga gjykata kompetente që shqyrton çështjen konkrete. Në këtë 
aspekt, ngritja e komisioneve hetimore për çështje që lidhen qoftë edhe me 
individin nuk përbën ndonjë pengesë kushtetuese. Megjithatë, hetimi duhet 
të priret nga mosndërhyrja në jetën private të individit, apo në gëzimin e lirë 
të të drejtave të tij kushtetuese, duke ekzistuar domosdoshmërisht një lidhje 
substanciale midis informacionit apo hetimit që kërkohet të realizohet, dhe 
një shkalle të arsyeshme të qëllimit legjitim të legjislativit.

Nga një analizë e gjithanshme dhe interpretuese e dispozitës konkrete 
në raport edhe me norma të tjera, Gjykata Kushtetuese konkludon se respekti-
mi i parimeve kushtetuese në procedurën për ngritjen e komisioneve hetimore 
parlamentare nuk cënon të drejtën e pakicës për realizmin e kësaj kompetence 
kushtetuese. Kuvendi, në rastet kur kërkohet ngritja e komisionit hetimor 
nga një e katërta e deputetëve, ka detyrimin që të mos e diskutojë ngritjen e 
komisionit, por ia nënshtron diskutimit parlamentar shkallën e respektimit 
të parimeve kushtetuese në objektin e veprimtarisë së tij. Ky debat realizohet 
me qëllim gjetjen e një konsensusi ndërmjet palëve lidhur me objektin e heti-
mit, deri në arritjen e një vendimmarrje. Prandaj, kufizimet e lejueshme kush-
tetuese që kanë të bëjnë me respektimin e parimeve të rëndësishme fokusohen 

93  Shih për këtë çështjen Demicoli kundër Maltës, 27 gusht 1991, A-210, paragrafët 

30-42.
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në objektin e hetimit, i cili nuk mund të reduktohet nga Kuvendi deri në atë 
masë sa t’ia bëjë të pamundur komisionit kryerjen e veprimtarisë. Kufizimi që 
mund t’i bëhet objektit të hetimit me argumentin se nuk respektohen parimet 
kushtetuese, nuk e bëjnë një vendimmarrje të tillë përfundimtare dhe të pak-
ontrollueshme nga pikëpamja e kushtetutshmërisë për arsye se do ta vendoste 
të drejtën kushtetuese të pakicës parlamentare në vlerësimin e shumicës, duke 
dhunuar në këtë mënyrë ushtrimin normal të kësaj të drejte.  

Nisur nga objekti i kërkesës së 32 deputetëve të Kuvendit për inter-
pretimin përfundimtar të shprehjes çështje e veçantë, Gjykata Kushtetuese 
konkludon se natyrisht ajo mbetet pjesë e interpretimit në funksion të të gjithë 
nenit kushtetues. Megjithatë  listimi i të gjitha rasteve se kush përfshihet në 
shprehjen kushtetuese çështje e veçantë nuk mund të jetë detyrë e saj, apo 
objekt i këtij vendimi interpretues. Nëpërmjet interpretimit, Gjykata ka para-
sysh të mos zhvendoset në pozicionin e një ligjvënësi pozitiv që krijon norma 
të reja kushtetuese, por të japë kuptimin e vërtetë që përmban vetë dispozita, 
në analizë edhe të normave të tjera të Kushtetutës. Prandaj, marrja përsipër 
e një detyre të tillë mund ta nxjerrë Gjykatën Kushtetuese jashtë funksionit 
të interpretimit të dispozitave kushtetuese. Kushtetuta e Republikës së Shq-
ipërisë paraqitet disi më ndryshe nga kushtetutat e vendeve evropiane në for-
mulimin që i bën motivit të ngritjes së komisioneve hetimore duke parashi-
kuar se “Kuvendi…është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shyrtuar 
një çështje të veçantë.” . 

...Interpretimin e shprehjes çështje e veçantë, Gjykata Kushtetuese e re-
alizon brenda konceptit të funksionit të kontrollit parlamentar dhe të së dre-
jtës së pakicës për të përdorur këtë instrument të rëndësishëm sipas parimeve 
kushtetuese. Objekti i hetimit, i argumentuar qartë dhe në mënyrë të mjaf-
tueshme në kërkesë, duhet të përmbajë fakte të përcaktueshme ose kompleks 
faktesh, të cilat të tregojnë qartë se për çfarë po hetohet. Në këtë mënyrë, 
objekti i hetimit evidenton dhe çështjen e veçantë. Të gjitha ato çështje që 
përfshihen brenda funksionit të kontrollit parlamentar dhe që përmbajnë në 
vetvete një interes publik e përfshijnë këtë kuptim. Dobishmëria e këtyre heti-
meve sigurisht që shihet në nxjerrjen e përgjegjësive politike e institucionale, 
që ndihmon evidentimin e problemeve dhe mospërsëritjen e fenomeneve që 
kanë ndikim për vetë shoqërinë, por jo çdo çështje publike mund të sqarohet 
më së miri nga parlamenti dhe të përfshihet në objektin e hetimit. Gjyka-
ta Kushtetuese vlerëson se dhënia e kuptimit të saktë të shprehjes çështje e 
veçantë nuk mund të realizohet në mënyrë të plotë në vendimet abstrakte të 
interpretimit kushtetues. Gjithësesi, lista e çështjeve me interes publik nuk 
mund të jetë kurrsesi shterruese, pasi interesi publik duhet kuptuar në sensin 
relativ, në vartësi të situatave të ndryshme që krijohen. Çështjet e hetimit të 
trajtuara në aspektin e verifikimit të zbatueshmërisë së legjislacionit, të formu-
limit të propozimeve apo iniciativave ligjore që kanë për qëllim frenimin dhe 
parandalimin e fenomeneve negative për shoqërinë e shtetin janë të përfshira 
në konceptin kushtetues si çështje e veçantë. Megjithatë, mbetet në diskre-
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cionin e ligjvënësit dhe në mënyrë të veçantë të një të katërtës së deputetëve, 
që sipas rasteve konkrete që do të sjellë praktika, duke u orientuar dhe nga 
formulimet e dhëna në këtë vendim interpretues, të konkludojnë për qëndri-
min përkatës. Jurisprudenca kushtetuese që do trajtojë në mënyrë konkrete 
kushtetutshmërinë e çështjeve të tilla, sigurisht që mund t’i japë një kuptim 
më të plotë në të ardhmen kësaj dispozite kushtetuese. 

Mbi bazën e kësaj analize doktrinare që Gjykata Kushtetuese i bën 
nenit 77 pika 2 të Kushtetutës, nisur dhe nga fakti se përveç kryerjes së funk-
sionit të saj kushtetues për interpretimin përfundimtar të çështjes objekt 
shqyrtimi, nuk merr përsipër të krijojë norma të reja, ajo arrin në përfundi-
min se interpretimi i bërë i dispozitave, fjalive apo shprehjeve konkrete brenda 
saj, ka për qëllim që në mënyrë analitike të japë dhe të përcaktojë konceptet 
bazë si dhe parimet mbi të cilat duhet të mbështetet organi kompetent për të 
konkluduar lidhur me zbatimin e drejtë dhe korrekt të saj.

Koment

Ky vendim është i pari që ka shtjelluar parimet mbi të cilat duhet të 
mbështeten komisionet hetimore parlamentare. Megjithëse është pasuar nga 
disa të tjerë, ai mbetet shtylla kryesore e konceptit të hetimit parlamentar në 
një shtet demokratik. Gjykata në këtë vendim, i cili është ende i zbatueshëm 
dhe aktual, ka vendosur linjat kryesore të hetimit parlamentar ndaj organeve 
të tjera të administratës publike duke përcaktuar kushtet dhe kriteret e fillimit, 
vazhdimit dhe përfundimit të këtij hetimi të natyrës së veçantë. 

Mbi bazën e këtij vendimi, është përcaktuar edhe veprimtaria e par-
lamentit, kryesisht e pakicave parlamentare, në drejtim të kontrollit të disa 
organeve të rëndësishme kushtetuese si p.sh Prokurori i Përgjithshëm, me 
pasojë madje edhe shkarkimin e tyre si rezultat i kontrollit të bërë nga komis-
ioni hetimor dhe rezultatave të arritura prej tij. Vlen të përmendet se që prej 
këtij vendimi të Gjykatës, komisionet hetimore parlamentare u bënë diçka e 
zakonshme në Kuvend dhe për këtë qëllim u bënë dhe ndërhyrjet e nevojshme 
në Rregulloren e Kuvendit për të parashikuar procedurën e ngritjes dhe të 
funksionimit të komisioneve hetimore.

Pavarësisht edhe vendimeve të tjera të Gjykatës lidhur me kushtetutsh-
mërinë e komisioneve hetimore rast pas rasti, ky vendim mbetet i rëndësishëm 
për shkak se vendos kriteret kushtetuese që duhen respektuar në ngritjen dhe 
funksionimin e komisioneve hetimore si dhe garanton të drejtat themelore të 
personave që hetohen prej tyre. Gjykata nuk ka hezituar të konstatojë edhe 
raste të tejkalimit të kompetencave të komisionit hetimor p.sh kur ai ka dalë 
tej objektit të hetimit ose kur objekti i hetimit ka qenë i papërcaktuar saktë, 
gjë që bie ndesh me qëllimin e ngritjes së një komisioni hetimor parlamentar. 
Gjithashtu, Gjykata ka konstatuar edhe moslegjitimimin e kërkuesit në kërki-
met e tij për antikushtetutshmëri të komisionit hetimor, pasi nga veprimi dhe 
objekti i komisionit nuk konstatohej marrje kompetence të organave të heti-
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mit. Gjykata në të gjitha rastet kur ka shqyrtuar objektet e komisioneve heti-
more nuk ka lënë pa theksuar parimin se veprimtaria e komisioneve hetimore 
nuk duhet në asnjë rast të pengojë apo t’i mbivendoset veprimtarisë së or-
ganeve të ngarkuara nga Kushtetuta me ndjekjen penale dhe gjykimin e tyre. 
Për më tepër shih vendimet e Gjykatës: V-7/2006; V-26/2006; V-20/2007; 
V-21/2008; V-22/2010.
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Vendim nr.11, datë 27.05.2004 (V-11/2004 – Procedimi i gjyqtarëve)

Fjalë kyçe: pavarësia e pushtetit gjyqësor; kontrolli dhe procedimi disiplinor i 
gjyqtarëve; inspektorati i KLD dhe i Ministrisë së Drejtësisë.

“Parimi i ndarjes së pushteve nuk do kuptuar që çdo pushtet është i mb-
yllur dhe i pakontrolluar nga askush. Ndarja e pushteteve midis tri degëve të qe-
verisjes garantohet vetëm nëpërmjet sistemit të kontrolleve dhe ekujlibreve. Në këtë 
mënyrë, sipas Kushtetutës, aq sa flitet për ndarje bëhet fjalë edhe për ekujlibër të 
pushteteve. Qëllimi i një koncepti të tillë kushtetues siguron që të parandalojë çdo 
degë të qeverisjes për të ushtruar një pushtet të pakufizuar. Kontrollet dhe ekujli-
bret që njeh Kushtetuta, i japin secilës degë, pushtete që kompesojnë apo zbusin 
ato të degëve të tjera. Ekzistojnë mjete apo mekanizma që balancojnë pushtetet, 
sepse në analizë të fundit, asnjë pushtet në vete nuk është në gjendje të përmbushë 
misionin, nëse veprimtaria e tij nuk harmonizohet me veprimtarinë e pushteteve 
të tjerë dhe nëse nuk sigurohet një ekuilibër, bashkërendim dhe kontroll reciprok, 
që natyrisht nuk ndërhynë në atë masë sa të dëmtojnë misionet e tyre kushtetuese.

...Gjyqtarët janë të pavarur dhe i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe 
ligjeve. Me këtë kuptohet pavarësia, përgjegjësia dhe kompetenca e veçantë e gjy-
qtarëve në dhënien e drejtësisë, nëpërmjet zgjidhjes së çështjeve konkrete. Asnjë 
pushtet tjetër nuk mund të funksionojë si gjykatë dhe të ushtrojë detyrën e gjy-
qtarit. Askush nuk mund të ndërhyjë në dhënien e drejtësisë apo në dhënien e 
vendimit për çështje të caktuara. Askujt nuk i lejohet të vërë në diskutim njohjen 
dhe vlerën e vendimeve apo të refuzojë zbatimin e tyre, pasi ato kanë marrë formë 
të prerë.

...Mënyra e të kuptuarit dhe të zbatuarit të ligjit e të harmonizimit ndër-
mjet dispozitave të tij me ligje të tjera nuk janë çështje që i përkasin kontrollit 
kushtetues dhe për rrjedhojë nuk janë objekt shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese.” 

Rrethanat e çështjes

Gjykata e Lartë, me vendimin nr.3, datë 10.11.2003 të Kolegjeve të 
Bashkuara, ka pezulluar gjykimin e çështjes me kërkues B.Q me objekt, an-
kimin kundër vendimit nr.139/1, datë 06.05.2003 të Këshillit të Lartë të Dre-
jtësisë dhe i ka kërkuar Gjykatës Kushtetuese shfuqizimin si të papajtueshëm 
me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 6, pika 9 dhe nenit 11, 
pika 3, shkronja “b” të ligjit nr.8678 datë 04.05.2001 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, si edhe nenit 31, pikat 1 e 3 dhe ne-
nit 16, pika 1, shkronja “c” të ligjit nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.
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Arsyetimi i Gjykatës

Kushtetuta përcakton se pushteti gjyqësor ushtrohet vetëm nga 
gjykatat, nga Gjykata e Lartë, gjykatat e apelit dhe gjykatat e shkallës së parë. 
Krahas kësaj, standardet e tjera kushtetuese lidhur me pavarësinë e pushtetit, 
kanë të bëjnë me garancitë që gjyqtarët gëzojnë lidhur me emërimin, paprek-
shmërinë e palëvizshmërinë e tyre nga detyra pa shkaqe të përligjura që kanë 
të bëjnë me mosndjekjen e tyre penalisht dhe disiplinarisht pa vendim të mo-
tivuar të KLD. Ndër këto standarde, Kushtetuta, në nenin 147/4 ka përcak-
tuar se KLD, vendos për transferimin e gjyqtarëve si dhe për përgjegjësinë 
e tyre disiplinore sipas ligjit. Nga përmbajtja e fryma e kësaj dispozite del 
se Kushtetuta nuk i ka parashikuar shprehimisht si standarde të tilla prob-
lemet që kanë të bëjnë me inspektimet apo me fillimin e procedimit disiplinor. 
Sa sipër, me rëndësi është fakti se KLD është organi i vetëm që vendos për 
përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve. Këto aspekte kushtetuese ligjvënësi i 
ka zbërthyer në dy ligjet, dispozitat e të cilave janë objekt gjykimi si dhe në 
ligjin “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i 
cili, në nenin 11 ka përcaktuar se, “...vendimet gjyqësore mund të jenë objekt shqyr-
timi vetëm mbi bazën e ankimeve ose rekurseve në rrugë gjyqësore, sipas përcaktimeve 
në kodet e procedurave ose në ligje të veçanta”. Pra, meqenëse ky pushtet ushtrohet 
i shkallëzuar sipas parimit të kontrollit të vendimeve gjyqësore të gjykatave 
më të ulta nga gjykatat më të larta, asnjë organ tjetër, qoftë KLD apo Ministri 
i Drejtësisë nuk kanë të drejtë të kontrollojnë e vlerësojnë bazueshmërinë në 
ligj të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, të mospërfillin përmbajtjen e 
tyre e të ngarkojnë me përgjegjësi gjyqtarin e çështjes. Duke iu referuar edhe 
praktikës së saj, Gjykata Kushtetuese çmon të nevojshme për të rikonfirmuar 
qëndrimin se vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga gjykata më e lartë, 
e se asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë dhe bazueshmërinë 
e vendimeve gjyqësore, për sa kohë, ato nuk janë ndryshuar ose prishur nga 
një gjykatë më e lartë.

KLD mund të marrë masa disiplinore ndaj gjyqtarëve pa e kushtë-
zuar atë me faktin nëse ky vendim ka marrë formë të prerë,94 vetëm për raste 
kur vendimet shoqërohen me akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën 
dhe figurën e gjyqtarit dhe cënojnë në përgjithësi prestigjin dhe autoritetin e 
pushtetit gjyqësor. Ky qëndrim është pranuar edhe në Rezolutën nr.(94)12, 
sipas të cilës: “... vendimet e një gjyqtari nuk mund të bëhen objekt rishikimi 
jashtë sistemit të apelimit siç parashikon ligji”.95

Duke ballafaquar dispozitat e kontestuara me konceptet e Kush-
tetutës, Gjykata Kushtetuese konstaton se në këto dispozita nuk bëhet fjalë 
për kontroll mbi vendimmarrjen (mbi mënyrën e zgjidhjes së çështjes, admin-
istrimit e vlerësimit të provave), por për inspektime në lidhje me administrim-

94 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 30.04.2001. 
95 Deklarata e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian



229

ndarja dhe balancimi i PushteteVe 
PaVarësia e Pushtetit Gjyqësor

in e drejtësisë e me shërbimet gjyqësore. Parashtrimi në vendimin e kolegjeve 
të bashkuara, se e drejta e Ministrit të Drejtësisë për të kryer inspektime të 
gjykatave dhe të gjyqtarëve si dhe e drejta e tij për të propozuar pranë KLD 
marrjen e masave disiplinore, përfshi dhe shkarkimin e gjyqtarëve, përbëjnë 
kompetenca që cënojnë parimin e ndarjes së pushteteve dhe parimin e pavarë-
sisë së gjyqtarëve, përkatësisht të sanksionuara në nenet 7 dhe 145 të Kush-
tetutës, nuk është i saktë.

Parimi i ndarjes së pushteve nuk do kuptuar që çdo pushtet është i mb-
yllur dhe i pakontrolluar nga askush. Ndarja e pushteteve midis tri degëve të 
qeverisjes garantohet vetëm nëpërmjet sistemit të kontrolleve dhe ekujlibreve. 
Në këtë mënyrë, sipas Kushtetutës, aq sa flitet për ndarje bëhet fjalë edhe për 
ekuilibër të pushteteve. Qëllimi i një koncepti të tillë kushtetues siguron që të 
parandalojë çdo degë të qeverisjes për të ushtruar një pushtet të pakufizuar. 
Kontrollet dhe ekuilibret që njeh Kushtetuta i japin secilës degë pushtete që 
kompesojnë apo zbusin ato të degëve të tjera. Ekzistojnë mjete apo mekaniz-
ma që balancojnë pushtetet, sepse në analizë të fundit, asnjë pushtet në vete 
nuk është në gjendje të përmbushë misionin, nëse veprimtaria e tij nuk har-
monizohet me veprimtarinë e pushteteve të tjerë dhe nëse nuk sigurohet një 
ekuilibër, bashkërendim dhe kontroll reciprok, që natyrisht nuk ndërhynë në 
atë masë sa të dëmtojnë misionet e tyre kushtetuese.

Në nenin 145 të Kushtetutës sanksionohet se gjyqtarët janë të pavarur 
dhe i nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Me këtë kuptohet pavarësia, 
përgjegjësia dhe kompetenca e veçantë e gjyqtarëve në dhënien e drejtësisë, 
nëpërmjet zgjidhjes së çështjeve konkrete. Asnjë pushtet tjetër nuk mund të 
funksionojë si gjykatë dhe të ushtrojë detyrën e gjyqtarit. Askush nuk mund 
të ndërhyjë në dhënien e drejtësisë apo në dhënien e vendimit për çështje të 
caktuara. Askujt nuk i lejohet të vërë në diskutim njohjen dhe vlerën e vendi-
meve apo të refuzojë zbatimin e tyre, pasi ato kanë marrë formë të prerë. Këto 
koncepte, mbi pavarësinë e gjyqësorit dhe e gjyqtarëve gjejnë pasqyrim dhe 
në deklaratën e Këshillit konsultativ të gjyqtarëve Europian, sipas të cilës “… 
principet themelore të statusit të gjyqtarit të jenë të përcaktuara në normat e 
brendëshme të nivelit më të lartë dhe në rregulla të nivelit legjislativ”.96 

Në kuptim të nenit 147, pika 4 të Kushtetutës dhe ligjeve të lartëpër-
mendura, KLD-ja është i vetmi organ që ka kompetencë të marrë masën dis-
iplinore të shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve të shkallës së parë dhe të apelit, 
pavarësisht se kush ka bërë verifikimin e shkeljes dhe kush bën propozimin 
për masën disiplinore. Këtë kompetencë KLD-ja e zbaton duke vepruar si 
organ që dëgjon “palët” dhe administron provat e nevojshme rreth preten-
dimeve të parashtruara. KLD-ja është e lirë që të mos pranojë asnjë kërkesë 
apo propozim që vjen për masa disiplinore, kur nuk krijon bindjen se shkelja 
ekziston dhe nëse është i tillë që justifikon masën. KLD-ja vepron si një or-

96 Deklarata e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Europian 
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ganizëm demokratik sepse gjyqtari jo vetëm që njihet paraprakisht me gjithë 
materialet në ngarkim të tij, por merr pjesë në mbledhje të KLD-së, mund të 
përfaqësohet edhe nga avokati, ka të drejtë të bëjë çdo sqarim apo të kundërt-
shtojë çdo akuzë, duke paraqitur edhe prova që i çmon të nevojshme. 

Nga njëra anë përbërja e KLD-së, ku 2/3 janë përfaqësues të gjyqë-
sorit, dhe nga ana tjetër, funksionimi i tij mbi baza demokratike, e bëjnë këtë 
organ që të jetë objektiv dhe të marrë masa të drejta kur vërtetohen shkelje, 
si dhe të vihet në mbrojtje të gjyqtarëve ndaj akuzave të padrejta. Kështu që, 
për këtë organ pak rëndësi ka se kush bën propozimin. Jo vetëm kaq. Sipas 
nenit 16 shkronjës “ç” të ligjit për KLD-në, ky organ ka të drejtë dhe detyrë 
që të kryejë verifikime për procedimin disiplinor të propozuar nga Ministri i 
Drejtësisë, në rastet kur çmohet dhe kërkohet nga KLD-ja. Në këto kushte 
KLD-ja ka dhe instrumentat e duhura, Inspektoriatin e tij, që të verifikojë çdo 
propozim që i vjen për procedimin disiplinor. Duke qenë kështu, fakti që sipas 
ligjit, Ministri ka të drejtë të kryej inspektime dhe në përfundim, kur vërteton 
shkelje që passjellin përgjegjësi disiplinore, të nis procedimin disiplinor, nuk 
përbën ndonjë zgjidhje me karakter antikushtetues, sepse nuk vjen në kundër-
shtim me nenet 7 e 145 të Kushtetutës.

Ministri i Drejtësisë është anëtar i KLD-së, por që thjesht parash-
tron çështjen dhe nuk ka të drejtë vote. Inspektoriati i KLD-së drejtohet nga 
Zëvendëskryetari i KLD-së, i cili ndjek veprimet e Inspektoriatit për verifiki-
min e ankesave, organizon veprimtarinë e përditëshme të KLD-së. Kryeins-
pektori dhe inspektorët emërohen dhe shkarkohen nga KLD-ja me propozim 
të Zëvendëskryetarit dhe së fundi, ai në mungesë të Kryetarit, zëvendëson atë 
duke drejtuar dhe mbledhjet e KLD-së. Duke parë këto rregullime ligjore, 
duket fare qartë se ndikimi i Ministrit të Drejtësisë mbi KLD-në është i pal-
logaritshëm, nëse verifikimi dhe propozimi i masës disiplinore do bëhej nga 
KLD-ja nëpërmjet Inspektoriatit të tij. 

Veç kësaj, fakti se Ministri i Drejtësisë ka të drejtën për të filluar pro-
cedimin disiplinor, por që nuk ka të drejtën e votës në KLD, kurse të drejtën 
e vendimmarrjes e ka ky i fundit, e ndan funksionin “e akuzës” apo të pro-
pozuesit nga ai gjykimi, dhe krijon mundësi më të mëdha që KLD-ja të ruajë 
paanshmërinë në vendimmarrje, parim ky i rëndësishëm për një proces të 
rregullt ligjor. Nisur edhe nga këto kritere, në nenin 16, shkronja “c” të ligjit 
“Për Këshillin e Lartë të Drejtësisë”, është parashikuar se inspektoriati: “Në 
rastin kur vërehen shkaqe ligjore për procedimin disiplinor, relacioni shpjeg-
ues dhe dokumentacioni përkatës, nëpërmjet Zëvendëskryetarit të KLD-së, 
i dërgohen menjëherë Ministrit të Drejtësisë për të gjykuar për procedimin 
disiplinor”.

Për zgjidhjen e rastit konkret, Gjykata Kushtetuese niset jo nga 
mënyra sesi kuptohen dhe zbatohen nga organet përkatëse, respektivisht Min-
istria e Drejtësisë dhe KLD-ja dispozitat që janë çmuar se vijnë ndesh me 
Kushtetutën, por nga fakti se sa këto dispozita janë në pajtim me Kushtetutën 
dhe me standardet kushtetuese e aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti 
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shqiptar. Ky dallim është i domosdoshëm të bëhet sepse lidhet pazgjidhsh-
mërisht me atë që përbën funksionin e Gjykatës Kushtetuese dhe pikërisht 
kontrollin e pajtueshmërisë së ligjeve me Kushtetutën dhe jo mbi mënyrën e 
zbatimit të tyre, apo të harmonizimit midis tyre. Mënyra e të kuptuarit dhe të 
zbatuarit të ligjit e të harmonizimit ndërmjet dispozitave të tij me ligje të tjera, 
nuk janë çështje që i përkasin kontrollit kushtetues dhe për rrjedhojë nuk janë 
objekt shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese. 

Veç sa më lart, kjo Gjykatë çmon se për të dy ligjet, si dhe për ligjin 
“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ekziston 
nevoja për një përmirësim të tyre. Ekzistenca e dy inspektoriateve që duket 
se dublojnë njëri-tjetrin, përkufizimi dhe përcaktimi i qartë i nocioneve ins-
pektim, kontroll, verifikim, evitimi i ndërthurjes së kompetencave midis dy 
inspektoriateve dhe dy institucioneve (Ministrisë së Drejtësisë dhe KLD-së) 
lidhur me administrimin e drejtësisë e të shërbimeve, si dhe të vendosjes së 
kufijve të qartë mbi kontrollin në gjykatat dhe gjyqtarët, janë disa nga çështjet 
që në kuadrin e përgjithshëm të përmirësimit të legjislacionit kanë nevojë për 
studim dhe rishikim nga organet përkatëse.

Koment

Problemi kryesor që u shtrua në këtë vendim nga Gjykata është ekzis-
tenca e dy inspektoriateve të kontrollit të gjyqtarëve, njëri në varësi të KLD 
dhe tjetri në varësi të Ministrit të Drejtësisë. Ekzistenca e njëkohshme dhe me 
të njëjtat kompetenca në drejtim të kontrollit të gjyqtarëve është konstatuar 
nga kjo Gjykatë si problematike në kuptimin e koordinimit të veprimeve mid-
is institucioneve të ngarkuara me kontrollin e gjyqësorit. Por problemi i takon 
të zgjidhet nga organet që kanë nismë ligjvënëse për të vendosur kompetenca 
të qarta të organeve përgjegjëse për kontrollin e gjyqësorit. Megjithatë Gjyka-
ta ka konstatuar se problemet e përplasjeve midis akteve juridike me fuqi të 
njëjtë nuk është problem kushtetues, ai nevojitet të zgjidhet nga ligjvënësi. E 
rëndësishme për Gjykatën në këtë rast ka qenë garantimi i pavarësisë dhe ve-
primtarisë së gjyqtarëve që gjatë dhënies së drejtësisë në mënyrë që ata të mos 
vendosen nën presionin e organeve administrative në kundërshtim me kon-
ceptet kushtetuese të ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Ende sot mbetet e 
pazgjidhur çështja e dy inspektorateve, megjithëse në praktikë rekomandimet 
e të dy inspektoriateve i dërgohen Ministrit të Drejtësisë, i cili ka të drejtën 
të propozojë masat konkrete në KLD për çdo gjyqtar. Duke qenë se inspe-
ktoratet kanë si objekt të punës mirëadministrimin e drejtësisë dhe jo dhënien 
e drejtësisë Gjykata ka theksuar se është e nevojshme që gjatë punës të tyre 
ato të tregojnë kujdes gjatë kontrollove të gjyqtarëve për të mos ndërhyrë në 
dhënien e drejtësisë nga ana e tyre.
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Vendimi nr. 24, datë 10.11.2006 (V–24/2006 – Akti normativ me fuqinë e 
ligjit)

Fjalë kyçe: ndarja dhe balancimi i pushteteve; akt normativ me fuqinë e ligjit; 
emergjencë; nevojë; përkohshmëria e veprimit të aktit juridik; afat prekluziv.

“...E drejta për të nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit mbetet në 
vlerësimin e Këshillit të Ministrave, por çmohet se përdorimi i tij gjerësisht dhe 
jo në kushtet e parashikuara nga Kushtetuta do të cenonte pavarësinë e pushtetit 
legjislativ dhe karakterin demokratik të shtetit. Kjo e drejtë ka natyrë lejuese dhe 
përjashtimore, prandaj Kushtetuta e ka kushtëzuar ushtrimin e saj me ekzistencën 
e nevojës dhe urgjencës, si dhe me kontrollin përfundimtar nga Kuvendi të  akteve 
të nxjerra.

Nevoja dhe urgjenca janë rrethana dhe situata fakti që vlerësohen rast 
pas rasti. Ato mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm jetësorë, natyrorë e 
shoqërorë. Si raste të tilla përmendim fatkeqësitë natyrore, boshllëku legjislativ 
i shkaktuar nga shfuqizimi i akteve, nevoja për efekte të menjëhershme në fusha 
me ndjeshmëri të madhe publike, parandalimi i menjëhershëm i spekulimeve. Ajo 
që i bashkon të gjitha këto situata është fakti se përfaqësojnë një gjendje jo të za-
konshme në jetën e vendit ku evidentohet dukshëm rreziku i ardhjes së pasojave të 
dëmshme për interesat publikë ose për të drejtat themelore të shtetasve. Ky rrezik 
dikton nevojën e masave të menjëhershme, por që legjislacioni ekzistues nuk i 
mundëson dot.

Miratimi i aktit normativ me fuqinë e ligjit, të nxjerrë nga qeveria dhe 
dhënia fuqi të mëtejshme atij nuk mund të bëhet ndryshe veçse me anë të një norme 
që ka të njëjtat vlera, pra me ligj.”

Rrethanat e çështjes

Këshilli i Ministrave bazuar në nenin 101 të Kushtetutës, ka mirat-
uar aktet normative me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 10.11.2005 “Për lejimin 
e KESh – ShA të marrë pjesë në ankandet e blerjes së kapaciteteve trans-
metuese dhe të energjisë elektrike”; nr. 3, datë 23.11.2005 “Për një shtesë në 
ligjin nr. 7971, datë 26.07.1995 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar”; nr. 
4, datë 13.12.2005 “Për një shtesë në ligjin nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për 
urbanistikën”. 33 deputetë të Kuvendit i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese 
dhe kërkojnë shpalljen si të papajtueshme me Kushtetutën të akteve norma-
tive me fuqinë e ligjit të sipërcituara si dhe interpretimin përfundimtar të nenit 
101 të Kushtetutës.
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Arsyetimi i Gjykatës

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, duke e njohur dhe  sanksion-
uar përqendrimin e pushtetit ligjvënës në duart e Kuvendit të Shqipërisë ka 
lejuar, si raste përjashtimore, nxjerrjen e akteve me fuqinë e ligjit edhe nga or-
gane të tjera kushtetuese. Një nga përjashtimet është ai i parashikuar nga neni 
101 i Kushtetutës, që i njeh të drejtën Këshillit të Ministrave të nxjerrë akte 
normative me fuqinë e ligjit. Përdorimi i këtij instrumenti ligjvënës mbetet në 
vlerësimin e Këshillit të Ministrave, por çmohet se përdorimi i tij gjerësisht 
dhe jo në kushtet e parashikuara nga Kushtetuta do të cenonte pavarësinë e 
pushtetit legjislativ dhe karakterin demokratik të shtetit. Kjo e drejtë ka natyrë 
lejuese dhe përjashtimore, prandaj Kushtetuta e ka kushtëzuar ushtrimin e saj 
me ekzistencën e nevojës dhe urgjencës, si dhe me kontrollin përfundimtar 
nga Kuvendi të  akteve të nxjerra. Përjashtime të tilla janë të njohura edhe 
nga kushtetutat e shteteve të tjera demokratike ku konstatohet se është lejuar 
transferimi i ndonjë kompetence që i përket pushtetit legjislativ, drejt ekze-
kutivit. Ky lejim ka mundësuar zhvillime të konsiderueshme doktrinale dhe 
gjyqësore, të cilat do të mbahen në konsideratë nga kjo Gjykatë gjatë inter-
pretimit të elementeve të nenit 101 të Kushtetutës. 

...Gjykata Kushtetuese çmon se nevoja dhe urgjenca janë elementë me 
rëndësi të veçantë në përmbajtjen e nenit 101 të Kushtetutës dhe, si të tillë, 
janë elementë përcaktues për të drejtën që sanksionon kjo dispozitë. Kuptimi 
i tyre është autonom, i lidhur me tërësinë e përmbajtjes së dispozitës dhe me 
parimet bazë që përshkojnë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nevoja 
dhe urgjenca janë rrethana dhe situata fakti që vlerësohen rast pas rasti. Ato 
mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm jetësorë, natyrorë e shoqërorë. 
Si raste të tilla përmendim fatkeqësitë natyrore, boshllëku legjislativ i shkak-
tuar nga shfuqizimi i akteve, nevoja për efekte të menjëhershme në fusha me 
ndjeshmëri të madhe publike, parandalimi i menjëhershëm i spekulimeve. 
Ajo që i bashkon të gjitha këto situata është fakti se përfaqësojnë një gjendje 
jo të zakonshme në jetën e vendit ku evidentohet dukshëm rreziku i ardhjes 
së pasojave të dëmshme për interesat publikë ose për të drejtat themelore të 
shtetasve. Ky rrezik dikton nevojën e masave të menjëhershme, por që legjis-
lacioni ekzistues nuk i mundëson dot. 

Nevoja dhe urgjenca duhen kuptuar si parakushte të domosdoshme, 
mosqenia e të cilave do të kishte si pasojë pavlefshmërinë e aktit normativ me 
fuqinë e ligjit. Mungesa e tyre shndërrohet në ves të legjitimitetit kushtetues 
të qeverisë për nxjerrjen e aktit normativ dhe, në vijim, në ves të ligjit që e ka 
miratuar atë. Duke qenë kushte paraprake, nevoja dhe urgjenca duhet të jenë 
vërtetuar se ekzistojnë përpara momentit të marrjes të iniciativës nga qeveria 
për nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit. Këto dy kushte duhet të jenë 
gjithashtu të pranishme, të lidhur e të ndërvarur dhe në momentin kur nxirret 
akti normativ me fuqinë e ligjit. Nëse ekziston nevoja për nxjerrjen e një ligji, 
por pa ndonjë urgjencë të dukshme, qeveria nuk mund të ndërmarrë nismën 
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për nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit, pasi kjo do të përbënte një 
detyrë të pushtetit ligjvënës. Vetëm kur situata e krijuar vlerësohet e pamun-
dur të presë aq kohë sa nevojitet për nxjerrjen e ligjit të nevojshëm nga organi 
ligjvënës, qoftë edhe nëpërmjet procedurave të përshpejtuara, iniciativa ligjvë-
nëse mund t’i kalojë qeverisë. Nëse nuk do të vlerësohej ky aspekt, qeveria do 
të merrte, pa të drejtë, funksionet ligjvënëse të Kuvendit. Kushtetuta, nëpër-
mjet nenit 101 të saj, ka lejuar që pushteti ekzekutiv të mund të miratojë akte 
që kanë të njëjtën fuqi si ligjet vetëm kur rasti shfaqet si i jashtëzakonshëm 
dhe nevoja e urgjenca bëjnë të pamundur ushtrimin e kompetencës ligjvënëse 
nga Kuvendi. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se prania e nevojës dhe urgjencës në 
kushtet e nxjerrjes së një akti normativ me fuqinë e ligjit është e lidhur me 
ekzistencën e vetë normës. Këtë opinion ka shprehur dhe jurisprudenca kush-
tetuese ndërkombëtare duke vlerësuar se ekzistenca paraprake e nevojës dhe 
urgjencës përbën një kërkesë që lidhet me vlefshmërinë kushtetuese të aktit 
normativ që ka fuqinë e ligjit.97 Nga ana tjetër, Gjykata Kushtetuese vlerëson 
se Qeveria është e detyruar të shpjegojë  dhe argumentojë nevojën dhe urgjen-
cën konkrete që e kanë detyruar të nxjerrë aktin normativ me fuqinë e ligjit. 
Ky detyrim ka karakter formal dhe substancial. Qeveria është e detyruar ta 
pasqyrojë shpjegimin në përmbajtjen e çdo akti normativ me fuqinë e ligjit që 
nxjerr, minimalisht në preambulën e tij. 

Akti normativ me fuqinë e ligjit vepron për një periudhë kohe maksi-
malisht 45 ditore. Përkohshmëria e kësaj norme lidhet me kushtin e domos-
doshëm të shqyrtimit të tij nga Kuvendi, i cili, nëse e miraton, e kthen atë në 
ligj. Nëse akti nuk miratohet nga Kuvendi apo nuk merret në shqyrtim prej tij, 
me kalimin e periudhës 45 ditore, ai jo vetëm nuk prodhon më efekte për të ar-
dhmen por, njëkohësisht, humbet fuqinë që nga fillimi. Ligji, si akt normativ, 
nuk e ka si karakteristikë të domosdoshme përkohshmërinë. Pasi hyn në fuqi, 
ai bëhet pjesë konstante e korpusit të legjislacionit, me përjashtim të rasteve 
kur vetë Kuvendi i cakton një afat kohor fuqisë së tij. Në këtë mënyrë, ligji 
që miraton aktin normativ me fuqinë e ligjit, duke e zëvendësuar këtë akt pas 
miratimit, nuk shoqërohet me kufizim kohor të fuqisë së tij. Gjykata Kush-
tetuese vlerëson se shprehja “masa të përkohshme”, në përmbajtjen e nenit 
101 të Kushtetutës, duhet kuptuar e lidhur vetëm me fuqinë e përkohshme, 
maksimumi 45 ditëshe, të aktit normativ me fuqinë e ligjit që i përmban ato 
masa dhe jo me fuqinë juridike të ligjit që e ka miratuar atë.

Akti normativ me fuqinë e ligjit është ligj në kuptimin material të 
termit, por jo në kuptimin formal të tij. Në thelb, ai rregullon marrëdhënie 

97 Gjykata Kushtetuese Italiane, Vendimi nr.29, datë 12-27.01.1995, publikuar në 
internet në faqen përkatëse të Gjykatës Kushtetuese Italiane. Rregullimi kushtetues 
i  dekretligjit, sipas nenit 77 të Kushtetutës italiane, është shumë i ngjashëm me 
rregullimin e aktit normativ qeveritar të parashikuar nga  neni 101i Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë.
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shoqërore të rëndësishme që meritojnë trajtim me ligj nga Kuvendi, por kur 
vërtetohet prania e nevojës dhe urgjencës, Kushtetuta lejon që iniciativën 
ligjvënëse, në këtë rast, ta kryejë Këshilli i Ministrave. Kuvendi ruan të drejtën 
e vlerësimit përfundimtar të këtij akti dhe, nëse e miraton atë, e kthen në ligj 
edhe në kuptimin formal. Gjykata Kushtetuese çmon se fuqia juridike e aktit 
normativ me fuqinë e ligjit është e barabartë me fuqinë e ligjit që nga momenti 
i nxjerrjes së tij, sepse kjo vlerë e normës përcaktohet nga natyra e marrëd-
hënies juridike që gjen rregullim në të dhe jo nga organi që e ka miratuar. 
Fuqia juridike është element i pandashëm i përmbajtjes së normës.

Gjykata Kushtetuese çmon se njoftimi publik i aktit normativ me fuq-
inë e ligjit është detyrim kushtetues për organin që e nxjerr atë. Megjithatë, 
bërja publike e këtyre akteve nuk ka si domosdoshmëri botimin në Fletoren 
Zyrtare. Këshilli i Ministrave, për këtë qëllim mund të përdorë, në funksion të 
kohës që ka në dispozicion, krahas botimit në Fletoren Zyrtare dhe komuni-
kimin zyrtar me mjete të tjera të përshtatshme, njoftimin me anë të medieve 
apo me mjete të tjera si këto. Pavarësisht nga forma e përzgjedhur për komu-
nikimin publik, njoftimi duhet të mbërrijë detyrimisht në adresë të subjekteve, 
të cilëve u përkasin të drejtat e detyrimet që krijon akti normativ me fuqinë e 
ligjit, me qëllim që këta të mos cenohen.

Lidhur me çështjen e miratimit nga Kuvendi të aktit normativ me 
fuqinë e ligjit, paraqet interes sqarimi i elementëve të tillë si forma juridike, 
me të cilën duhet të shprehet vullneti i Kuvendit për këtë qëllim, kompetencat 
e këtij organi lidhur me vlerësimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit të nxjer-
rë nga qeveria, si dhe karakteri i shqyrtimit që ky organ i bën aktit normativ 
të qeverisë. Pavarësisht nga përmbajtja e vullnetit përfundimtar të Kuvendit 
ndaj një akti normativ me fuqinë e ligjit të nxjerrë nga qeveria, Gjykata Kush-
tetuese çmon se vlerësimin e tij ky organ është i detyruar ta pasqyrojë vetëm 
me anë të një ligji. Miratimi i aktit normativ me fuqinë e ligjit, të nxjerrë nga 
qeveria dhe dhënia fuqi të mëtejshme atij nuk mund të bëhet ndryshe veçse 
me anë të një norme që ka të njëjtat vlera, pra me ligj. Kuvendi i Shqipërisë 
është organi që bën vlerësimin dhe kontrollin e nevojës dhe urgjencës, sepse 
Kushtetuta e ka ngarkuar në mënyrë të drejtpërdrejtë për këtë qëllim. Duke 
përdorur termin “miraton”, dokumenti themelor i shtetit  ka parasysh vlerësi-
min në formë dhe përmbajtje të normës dhe elementëve përbërës të saj si dhe 
shprehjen e mendimit përfundimtar nga organi vlerësues lidhur me aktin që 
shqyrton. Natyra e këtij vlerësimi është juridike, por dhe politike. Kuvendi, 
nëpërmjet mazhorancës, shpreh qëndrimin e vet politik ndaj veprimit ligjvë-
nës të qeverisë, por në të njëjtën kohë, si organ i ngarkuar për miratimin e 
ligjeve, kontrollon edhe kushtetutshmërinë e akteve normative të nxjerra dhe 
përputhjen e tyre me dispozitat e tjera ligjore. Vlerësimi dhe kontrolli i Ku-
vendit mbi aktin normativ me fuqinë e ligjit  bazohet në faktin se pushteti 
ekzekutiv, në këtë rast, ushtron përjashtimisht një funksion ligjvënës. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson gjithashtu se Kuvendi disponon tagra 
të plota për të zgjedhur një nga tre alternativat e mëposhtme: të marrë në 
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shqyrtim dhe ta miratojë aktin e nxjerrë nga Këshilli i Ministrave, ta marrë në 
shqyrtim dhe të mos e miratojë atë, të heshtë derisa të plotësohet afati 45 ditor 
që dispozita kushtetuese i ka lënë në dispozicion për tu shprehur lidhur me 
aktin. Alternativa e zgjedhur nga Kuvendi lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë 
me perspektivën e mëtejshme të normës. Akti normativ me fuqinë e ligjit do 
të vazhdojë të prodhojë efekte, nëse ai miratohet, njësoj si gjithë ligjet e tjera, 
por ai do të humbasë fuqinë juridike që nga fillimi dhe do të konsiderohet se 
nuk ka ekzistuar kurrë nëse Kuvendi nuk e miraton ose lejon të kalojë afati 45 
ditor, pa u shprehur në mënyrë përfundimtare për të. Çdo lloj ndërhyrje nga 
ana e Kuvendit pas kalimit të këtij afati është e pavlefshme, pasi praktikisht 
nuk ekziston më objekti ndaj të cilit mund të bëhet vlerësim. Në mënyrë të 
qartë, Kushtetuta e ka përcaktuar afatin 45 ditor si një afat prekluziv që nuk 
mund të zgjatet për asnjë lloj arsyeje dhe nga asnjë autoritet. Përfundimi i 
këtij afati sjell pasoja të menjëhershme për aktin normativ me fuqinë e ligjit, 
duke e lënë atë pa fuqi që nga fillimi. 

Përsa i takon natyrës së shqyrtimit nga Kuvendi të aktit normativ 
me fuqinë e ligjit, Gjykata Kushtetuese vlerëson se ai është edhe i karakterit 
substancial. Përpara miratimit ose mosmiratimit të normës së nxjerrë nga 
Këshilli i Ministrave, Kuvendi e shqyrton atë për ta vlerësuar si në formë, 
ashtu dhe në përmbajtje. Ai shqyrton praninë e të gjitha elementëve të përcak-
tuara shprehimisht për aktin normativ me fuqinë e ligjit në Kushtetutë si dhe 
pajtueshmërinë e përmbajtjes së tij me Kushtetutën dhe ligjet e tjera në fuqi.

Mendimi i pakicës

Anëtari K. Peçi ka patur mendimin se për këtë çështje Gjykata Kush-
tetuese duhej të deklaronte mungesën e juridiksionit të saj pasi Gjykata Kush-
tetuese bëhet kompetente pasi të shprehet Kuvendi për miratimin ose jo të 
aktit normativ me fuqinë e ligjit. Sipas nenit 101 të Kushtetutës, këto akte 
e humbasin fuqinë që nga fillimi në qoftë se nuk miratohen nga Kuvendi. 
Prandaj, për këtë arsye, Gjykata Kushtetuese duhet të presë që të shprehet 
Kuvendi si organ kompetent dhe pastaj çështja mund t’i nënshtrohet kontrol-
lit kushtetues. Është fakt që këto akte marrin fuqinë e ligjit kur miratohen. 
Kur Kuvendi miraton ose jo një akt normativ me fuqinë e ligjit, ai bën edhe 
interpretimin e nenit 101 të Kushtetutës. Qoftë edhe për këtë shkak, Gjykata 
Kushtetuese, që sipas nenit 124 të Kushtetutës bën interpretimin përfundimtar 
të saj, nuk mund të shprehet pa vendosur më parë organi përkatës kompetent.

Kushtetuta në nenin 84/4 shprehet se ligji mund të hyjë në fuqi men-
jëherë në kushte të caktuara dhe vetëm pasi të jetë njoftuar publikisht. Ky 
detyrim kushtetues nuk vlen për aktin normativ me fuqinë e ligjit, i cili hyn 
në fuqi sipas rregullave të përgjithshme të përcaktuara në nenin 117/1 të 
Kushtetutës. Ligjet, aktet normative të Këshillit të Ministrave, të ministrive, 
të institucioneve të tjera qendrore, marrin fuqi juridike vetëm pasi botohen në 
Fletoren Zyrtare. Duke u nisur nga ky përcaktim kushtetues lidhur me fuqinë 
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juridike të akteve normative me fuqinë e ligjit, del se ato nuk mund të bëhen 
objekt shqyrtimi në Gjykatën Kushtetuese pa u botuar në Fletoren Zyrtare, 
pra pa marrë fuqi juridike. Në këtë aspekt del hapur qëndrimi jo konsekuent 
i mbajtur nga shumica, e cila pranon, nga njëra anë, se aktet normative me 
fuqinë e ligjit i nënshtrohen kontrollit kushtetues edhe para miratimit ose jo 
nga Kuvendi dhe, nga ana tjetër, për hyrjen e tyre në fuqi shprehet se ato 
duhet të hyjnë në fuqi menjëherë, kur Kushtetuta një rregullim të tillë e ka 
pranuar vetëm për ligjet në raste të jashtëzakonshme sipas nenit 84/4.
 

Koment

Për të bërë më të kuptueshëm situatën e marrjes së këtij vendimi, vlen 
të përmendet se në momentin e nxjerrjes së këtyre akteve nga qeveria, vendi 
ndodhej në kushtet e një krize energjitike si pasojë e një thatësire të tejzgja-
tur, gjë që kishte sjellë si pasojë rënie të ndjeshme të nivelit të ujit në liqenet 
që furnizojnë hidrocentralet e vendit. Kjo situatë dëshmonte dukshëm për 
rrezikun e krijimit të pamundësisë për furnizim me energji elektrike të vendit 
në një të ardhme të shpejtë. Gjendja e krijuar  kërkonte ndërhyrje të shtetit 
për marrjen e masave urgjente. Plotësimi i nevojave për  energji elektrike nuk 
mund të bëhej ndryshe, veçse duke iu drejtuar tregut ndërkombëtar të këtij 
malli. Legjislacioni vendas ekzistues nuk mundësonte blerjen e energjisë dhe 
transportimin e menjëhershëm të saj në vend për shkak se energjia si çdo mall 
tjetër, i nënshtrohet procedurave të tenderimit të hapur. Rregullat e tregut 
ndërkombëtar dhe afatet e fiksuara prej tij nuk i mundësonin kohën e nevo-
jshme  Këshillit të Ministrave, me qëllim ndjekjen e procedurave normale të 
ligjvënies nga Kuvendi për të plotësuar boshllëkun legjislativ të konstatuar. 
Për këtë arsye, qeveria veproi nëpërmjet këtyre akteve. Këto akte u kundërsh-
tuan nga opozita për shkak të mos nxjerrjes së tyre në përputhje me kriteret 
kushtetuese. Ndërsa lidhur me aktin tjetër, pra për dhënien e kompetencave 
të këshillit bashkiak prefektit, Gjykata konstatoi se akti i nxjerrë nga qeveria 
ishte miratuar tej afatit 45 ditor dhe si rrjedhim ishte nul. 

Ky vendim ka qenë i pari që ka trajtuar nga pikëpamja doktrinare 
natyrën juridike të aktit normativ me fuqinë e ligjit duke përcaktuar edhe krit-
eret e nxjerrjes dhe vlefshmërisë së tij. Gjykata në këtë vendim është ndalur 
gjatë tek elementët përbërës të aktit, llojin e tij dhe ajo që është e rëndësishme 
vlefshmërinë e tij në kontekstin e afatit kohor të vendosur për shqyrtimin e tij 
nga parlamenti.
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Vendimi nr.3, datë 20.2.2006 (V-3/2006 – Shkarkimi i gjyqtarit)

Fjalë kyçe: pavarësia e gjyqtarit; hierarkia e akteve normative; shkarkimi i 
gjyqtarit.

“Rendi juridik nuk është një radhitje e barasvlefshme normash, por një 
sistem hierarkik, i cili përbëhet nga nivele të ndryshme vlefshmërie, dhe në secilin 
prej këtyre niveleve, qëndron një normë ose grup normash duke përftuar kështu 
edhe fuqinë e caktuar juridike. Kjo piramidë aktesh normative ka në majë të saj 
Kushtetutën, e cila shërben si burim për aktet e tjera juridike. Përmbajtja e dispoz-
itës kushtetuese nuk mund të mënjanohet ose të tejkalohet duke i dhënë përparësi 
akteve juridike që dalin në bazë dhe për zbatim të Kushtetutës. Ky detyrim rrjedh 
nga përmbajtja e nenit 4/3 të Kushtetutës. Në rastet kur kushtetuta le hapësira 
me qëllim delegimin e kompetencës ligjvënësit të zakonshëm, atëherë, nuk është 
e nevojshme referimi tek kjo dispozitë, pra e zbatimit të drejtpërdrejt të saj. Nëse 
ndodhemi para kësaj situate, është e pritshme që aktet normative që do të dalin për 
këtë qëllim të respektojnë hierarkinë e akteve normative.”

Rrethanat e çështjes

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me vendimin nr. 159, shkronja “a”, datë 
16.07.2004, ka vendosur që, gjyqtarit Th.N, t’i jepet masa disiplinore shkar-
kim nga detyra, për kryerjen e veprimeve në kundërshtim me përmbushjen e 
rregullt të detyrës. Ky i fundit është ankuar kundër kësaj mase disiplinore në 
Gjykatën e Lartë. Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, gjatë shqyrti-
mit të kërkesës, kanë vendosur dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën 
Kushtetuese për t’u shprehur mbi pajtueshmërinë me Kushtetutën, të Kreut 
të V të ligjit nr. 8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor 
në Republikën e Shqipërisë”. Kërkesa e paraqitur nga Gjykata e Lartë është 
në vijim të kërkesës së mëparshme të paraqitur prej saj, mbi të cilën, Gjykata 
Kushtetuese është shprehur me vendimin e saj nr. 29, datë 09.11.2005. 

Arsyetimi i Gjykatës

Teoria normativiste e së drejtës ka në thelbin e saj idenë se marrëd-
hëniet midis normave juridike bazohen në raportin e mbi/nënvendosjes së 
tyre. Rendi juridik nuk është një radhitje e barasvlefshme normash, por një 
sistem hierarkik, i cili përbëhet nga nivele të ndryshme vlefshmërie, dhe në se-
cilin prej këtyre niveleve, qëndron një normë ose grup normash duke përftuar 
kështu edhe fuqinë e caktuar juridike.98 Kjo piramidë aktesh normative ka 
në majë të saj Kushtetutën, e cila shërben si burim për aktet e tjera juridike.99 

98 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (1960), fq. 228
99  Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 29, datë 09.11.2005. 
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Kushtetuta, si akt themelor i një shteti, parashikon organet dhe kushtet në të 
cilat duhet të nxirren aktet normative, duke synuar qëndrueshmërinë e tyre. 
Kushtetuta, mbi bazën e të cilës miratohen të gjitha aktet e tjera normative, 
mund të ndërmarrë si mision të saj edhe përcaktimin e përmbajtjes së ligjeve 
që duhet të miratohen në të ardhmen nga ligjvënësi. Kështu, konsiderohet 
si karakteristikë e kushtetutave të shkruara përcaktimi konkret i disa pari-
meve kryesore ose përjashtimi absolut i disa rrethanave që konsiderohen si 
të papranueshme për të.100 Rregullimet që bën Kushtetuta nuk mund të jenë 
gjithmonë të plota ose shteruese. Megjithëse disa çështje lidhur me rendin 
shtetëror mund të parashikohen në mënyrë të hollësishme prej saj, gjithsesi 
mbeten mjaft aspekte të organizimit të jetës institucionale për t’u parashikuar 
nga ligje ose akte të tjera normative, sipas rastit. Pra, Kushtetuta nuk ka për 
qëllim të rregullojë hollësisht çdo çështje të organizimit të jetës shoqërore 
politike të një vendi por vetëm të parimeve dhe kritereve bazë mbi të cilat 
duhet të mbështetet ajo.101 Shpesh, Kushtetuta qëllimisht le hapësira rregulli-
mi nga ligjvënësi i zakonshëm, në mënyrë që të mos pengojë marrjen e nis-
mave politike, ekonomike, sociale e kulturore nga partitë politike ose qeveria. 
Por, Kushtetuta, përveç kësaj, mund të parashikojë hollësisht dhe shprehi-
misht rastet, për të cilat nuk mund t’i lerë hapësira rregullimi ligjvënësit të 
zakonshëm.102

Nisur nga sa më sipër, Gjykata Kushtetuese rithekson se për çdo rast, 
kur rregullimi kushtetues parashikohet shprehimisht prej saj, ai detyrimisht 
do të zbatohet drejtpërdrejt. Përmbajtja e dispozitës kushtetuese nuk mund të 
mënjanohet ose të tejkalohet duke i dhënë përparësi akteve juridike që dalin 
në bazë dhe për zbatim të Kushtetutës. Ky detyrim rrjedh nga përmbajtja e 
nenit 4/3 të Kushtetutës. Në rastet kur kushtetuta le hapësira me qëllim deleg-
imin e kompetencës ligjvënësit të zakonshëm, atëherë, nuk është e nevojshme 
referimi tek kjo dispozitë, pra e zbatimit të drejtpërdrejt të saj. Nëse ndod-
hemi para kësaj situate, është e pritshme që aktet normative që do të dalin për 
këtë qëllim të respektojnë hierarkinë e akteve normative.103 Në vijim të logjik-
ës juridike të përdorur më sipër dhe duke u kthyer konkretisht tek objekti i 
çështjes, Gjykata Kushtetuese vlerëson se gjyqtari, për shkak të funksionit që 
ka, trajtohet nga Kushtetuta si funksion kushtetues. Si i tillë, ai gëzon përveç 
të tjerave, mbrojtje të posaçme nga Kushtetuta. Kjo del qartë nga përmbajtja 
e dispozitës që parashikon shkarkimin e gjyqtarit, e cila është e ngjashme me 
atë të shkarkimit të zyrtarëve që ushtrojnë funksione të rëndësishme, duke 
përdorur të njëjtat standarde për këtë kategori funksionarësh shtetërorë.104 

100 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (1960), fq. 230
101 Konrad Hesse, Gruendzuege des Verfassungsrechts in BRD (1999), fq. 11
102 Po aty.
103 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 212, datë 29.12.2002. 
104  Krahaso nenin 147/6 me nenet 128 e 140 të Kushtetutës për shkarkimin e gjy-
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Megjithëse Kushtetuta ka parashikuar të njëjtin trajtim për këta funk-
sionarë, një gjë të tillë nuk e kanë bërë ligjet për organizimin dhe funksioni-
min e institucioneve përkatëse. Konkretisht, për zyrtarët e parashikuar nga 
nenet 128 (gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese), 140 (gjyqtarët e Gjykatës së 
Lartë) dhe 149 (Prokurori i Përgjithshëm) të Kushtetutës, nuk është bërë asnjë 
formulim tjetër në ligjet organike të tyre. E kundërta ka ndodhur për gjyqtarët 
e nivelit të parë dhe të dytë në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.

Nisur nga këto arsye, Gjykata Kushtetuese konstaton se Kushtetuta 
nuk ka pasur për qëllim që të autorizojë ligjvënësin të parashikojë rastet e 
shkarkimit, pasi këtë ajo e ka bërë nëpërmjet nenit 147/6 të saj, sipas të cilit 
gjyqtari mund të shkarkohet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë për kryerjen e një 
krimi, për paaftësi mendore a fizike, për akte a sjellje që diskreditojnë rëndë 
pozitën dhe figurën e gjyqtarit ose për pamjaftueshmëri profesionale. Ndërsa 
sa i përket dhënies së masave të tjera disiplinore neni 147/4 i Kushtetutës ia 
ka deleguar kompetencat ligjvënësit të zakonshëm për të parashikuar rastet 
dhe kriteret e zbatimit konkret të tyre. Në favor të këtij përfundimi flet edhe 
dispozita e nenit 46 të ligjit për pushtetin gjyqësor, e cila parashikon rastin e 
ankimit në Gjykatën e Lartë kundër vendimit të shkarkimit nga detyra për 
një nga arsyet e parashikuara në Kushtetutë. Ky togfjalësh, i përdorur nga 
ligjvënësi, përforcon edhe më shumë qëndrimin e mbajtur nga kjo Gjykatë. 
Nga ky këndvështrim, Gjykata Kushtetuese çmon se pika 6 e nenit 42 të ligjit 
për pushtetin gjyqësor që parashikon shkarkimin e gjyqtarit për shkelje të di-
siplinës është e papajtueshme me pikën 6 të nenit 147 të Kushtetutës dhe 
për këtë arsye ajo duhet të shfuqizohet. Shkarkimi nga detyra i gjyqtarit, e 
drejta e ankimit ndaj këtij vendimi si dhe organi që duhet ta marrë atë në 
shqyrtim rregullohen drejtpërdrejt nga Kushtetuta. Kjo përbën një garanci 
më shumë për gjyqtarët për shkak të funksionit që ata kryejnë dhe misionin 
që u ka ngarkuar shteti dhe shoqëria. Shkarkimi i gjyqtarit nga detyra sipas 
nenit 46/6 të ligjit, në referim të nenit 41, nuk përputhet me rastet konkrete 
të parashikuara nga neni 147/6. Parashikimi i shkarkimit nga detyra në të 
njëjtën dispozitë ligjore ku listohen edhe masat e tjera disiplinore mënjanon 
aplikimin e nenit 147/6 të Kushtetutës si dhe shkakton antikushtetutshmëri 
në procedimin e gjyqtarëve.

Shfuqizimi i kësaj dispozite nuk krijon boshllëk ligjor, sepse mund të 
zbatohet direkt rregullimi i nenit 147/6 të Kushtetutës. 

Mendim pakice

Anëtari P.Plloçi është shprehur se pavarësia e gjyqtarëve (neni 145 i 
Kushtetutës) në shtetin e së drejtës është një parim që orientohet nga vlerat 

qtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese si dhe me nenin 149 për 
shkarkimin e Prokurorit të Përgjithshëm
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themelore të rendit kushtetues. Pikërisht, detyrimi i përgjithshëm për dhënien 
e drejtësisë e imponon garantimin e këtij parimi. Megjithatë, pavarësia gjyqë-
sore nuk përbën një privilegj për gjyqtarin. Ajo nuk i jep dorë të lirë për vep-
rim të pakufizuar, por ushtrohet në kuadrin e përcaktimeve kushtetuese e lig-
jore. Në kuadrin e parimit të sovranitetit popullor (neni 2/1/2 i Kushtetutës), 
pushtetet e qeverisjes ushtrohen si pushtete të deleguara, gjë që do të thotë se, 
ato (pushtetet) nuk ushtrohen si konkurrim, por në kuadrin e një ndërveprimi 
të përbashkët funksional (neni 7 i Kushtetutës). Garantimit të këtij parimi i 
shërbejnë një sërë rregullimesh kushtetuese e ligjore, të tilla që kanë të bëjnë 
me organet që janë ngarkuar me transferimin dhe përgjegjësinë disiplinore të 
gjyqtarëve (nenet 136 e 147 të Kushtetutës), me kohën e qëndrimit në detyrë, 
me pagat (neni 138 i Kushtetutës), me imunitetin e gjyqtarëve (neni 137 i 
Kushtetutës), etj. 

Lidhur me çështjen, nëse përcaktimi i shkeljeve të disiplinës në nenin 
41 të ligjit “Për pushtetin gjyqësor ...” është në kundërshtim me Kushtetutën, 
është e nevojshme të konfrontohet kjo dispozitë e ligjit me nenin 147/6 dhe 
dispozita të tjera të Kushtetutës.  Duke i analizuar rastet e shkarkimit të para-
shikuara në nenin 147/6 të Kushtetutës, konstatohet se neni 41 i ligjit “Për or-
ganizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ka detajuar njërin 
nga rastet e shkarkimit që parashikon kjo dispozitë, dhe pikërisht shkarki-
min për akte e sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Pra, siç 
shihet nga njëra anë, dispozita kushtetuese shprehet për “akte dhe sjellje”, 
të cilat mund të jenë nga më të ndryshmet, por nga ana tjetër, e ngushton 
marzhin e tyre, duke vendosur kushtin që, këto “akte e sjellje” duhet të jenë 
bërë shkak për “diskreditimin e rëndë të pozitës dhe figurës së gjyqtarit”. Në këtë 
mënyrë, dispozita kushtetuese ka përcaktuar vetëm standardin se kur shkeljet 
disiplinore mund të passjellin shkarkimin e gjyqtarit. Në rastin në shqyrtim, 
duke i parë rastet e shkeljes së disiplinës të parashikuara nga dispozita e më-
sipërme e ligjit, mendoj se formulimi i saj është brenda këtij standardi kush-
tetues.

Lidhur me nenin 42 të ligjit të kundërshtuar, mendoj se edhe kjo 
dispozitë është në pajtim me Kushtetutën. Në këtë dispozitë ligjvënësi i za-
konshëm vetëm sa ka precizuar llojet e sanksioneve disiplinore që mund të 
imponohen ndaj gjyqtarit dhe që fillojnë me atë të vërejtjes dhe mbarojnë me 
atë më të rëndin, që është shkarkimi nga detyra, sanksion që parashikohet 
edhe në Kushtetutë (neni 147/6). Për pasojë, përderisa sanksioni më i rëndë 
rregullohet nga Kushtetuta atëherë nuk vihet në dyshim se edhe ato më të 
lehtët janë në pajtim me Kushtetutën. Përveç kësaj shfuqizimi i pikës 6 të 
nenit 42, do të krijojë përshtypjen sikur ligji “Për pushtetin gjyqësor ...” nuk e 
parashikon sanksionin disiplinor të shkarkimit, gjë që do të krijonte keqkup-
time në këtë drejtim, sepse një sanksion që e rregullon Kushtetuta nuk është 
jokushtetues që të adaptohet edhe në ligj.

...Kontrolli i veprimtarisë së gjyqtarit, bashkë me pasojat që rrjedhin 
prej kësaj për karrierën e tij të mëtejshme profesionale, është mjaft delikat 
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nga pikëpamja kushtetuese. Këtu është fjala për raportin e tendosur midis 
pavarësisë së gjyqësorit, apo pavarësisë së gjyqtarit në dhënien e vendimeve, 
dhe mbikëqyrjes së gjyqtarit, që buron nga detyrimi i shtetit për të garantuar 
një drejtësi efektive. Standardi që pajton këto interesa në konflikt është që 
mbikëqyrja ndaj gjyqtarit nuk duhet të verë në dyshim vendimet e dhëna nga 
gjyqtari që janë rezultat i bindjes së brendshme të tij. Kjo çështje verifikohet, 
rast pas rasti, nga ana e Këshillit të Lartë të Drejtësisë apo e Gjykatës së 
Lartë në interpretim të pikës 7 të nenit 41 të ligjit “Për pushtetin gjyqësor ...” 
duke parë se cilat veprime të gjyqtarit cilësohen si në kundërshtim me përmbushjen 
e rregullt të detyrës. Në hipotezë të cilësimit si të tilla të rasteve, aplikimit të 
gabuar të ligjit, në një çështje që gjyqtari ka pasur për shqyrtim, një inter-
pretim i tillë i kësaj dispozite të ligjit (pika 7 e nenit 41) do të ishte jokush-
tetues, sepse prek parimin e pavarësisë së gjyqtarit. Kjo për arsye se, aspekti 
më i rëndësishëm i kësaj pavarësie, është respektimi i bindjes së brendshme të 
gjyqtarit. Në rast se vendimet që, janë rezultat i aplikimit të gabuar të ligjit, 
nuk janë raste të shkëputura për një gjyqtar të caktuar, atëherë mund të bal-
lafaqoheshim me paaftësinë profesionale të gjyqtarit, gjë që mund të përbëjë 
shkak për largimin nga detyra, por një gjë e tillë kërkon një vlerësim në tërësi 
të aftësisë profesionale të tij. Vendimet e gabuara mund të nxisnin marrjen 
e masës së shkarkimit ndaj gjyqtarit, vetëm kur vërtetohet se ato janë rezul-
tat i ndërhyrjeve nga jashtë mbi gjyqtarin, p.sh., kur vendimi është rezultat 
i mitmarrjes apo i privilegjeve të tjera të përfituara prej tij. Sidoqoftë, influ-
enca mbi gjyqtarin duhet të provohet sepse vetëm fakti i vendimit gjyqësor të 
gabuar nuk mund të çojë në shkarkimin e gjyqtarit.

Koment

Çështja e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve ka qenë një çështje e tra-
jtuar mjaft nga Gjykata Kushtetuese. Standartet e vendosura prej saj jo vetëm 
kanë rritur garancitë e gjyqtarëve në ushtrimin e funksionit të tyre kush-
tetues por kanë shërbyer edhe për ndërgjegjësimin e organeve kushtetuese 
të ngarkuara me kontrollin e gjyqtarëve për të pasur një përqasje konform 
kritereve të shtetit të së drejtës në këtë drejtim. Në këtë vendim ajo që bie në sy 
është edhe qendrimi i Gjykatës lidhur me hierarkinë e akteve normative sipas 
Kushtetutës dhe pozita superiore e dispozitave kushtetuese, e cila detyron të 
gjithë organet e tjera të sjellin aktet e tyre në përputhje me të. Parimi se ‘atë që 
nuk e autorizon Kushtetuta nuk mund ta autorizojë ligji” është një qendrim i 
përsëritur i kësaj Gjykate duke theksuar prioritetin e Kushtetutës në të gjitha 
rastet, si garancia më e mirë e ruajtjes së themeleve juridike të shtetit.

Gjithashtu, duke iu referuar thelbit të kërkimeve, shkarkimi i gjyq-
tarit nga detyra është konsideruar nga Gjykata si masa ekstreme disiplinore 
që mund të merret ndaj gjyqtarëve dhe si e tillë ajo duhet të jetë qartësisht e 
shprehur dhe pa ekuivoke ose kritere të shtuara nga ato që shpreh vetë dis-
pozita kushtetuese. Megjithatë sa i takon shkeljeve që duhet të bëjë gjyqtari 
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për t’u shkarkuar, është e vështirë të pritet një rregullim shterrues direkt nga 
Kushtetuta. Përgjithësisht, rastet e detajuara ose “sjelljet e aktet” që mund 
të çojnë në shkarkimin e gjyqtarit i lihen ligjvënësit të zakonshëm për t’u 
parashikuar. Ndoshta këtu duhet bërë referencë tek mendimi i gjyqtarit në 
pakicë, sipas të cilit rregullimet e nevojshme ligjore mund të sqarojnë më mirë 
situatën por në tërësi, dispozita kushtetuese e autorizon ligjvënësin të detajojë 
shkeljet që mund të çojnë në shkarkimin e gjyqtarit. 

Në ndihmë të interpretimit të kësaj dispozite vjen edhe vendimi 
nr.75/2002 i Gjykatës për interpretimin e neneve 128, 140 e 149/2 të Kush-
tetutës, konkretisht i shprehjes “... akte e sjellje që diskreditojnë rëndë fig-
urën...”. Gjykata ka mbajtur qëndrimin se kjo shprehje, përmbledh në vetvete 
një sërë elementësh, të cilët mund të identifikohen rast pas rasti nga organi 
përkatës që merr vendimin për shkarkimin e gjyqtarëve të Gjykatës Kush-
tetuese, të Gjykatës së Lartë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm. Më tej, Gjyka-
ta Kushtetuese vazhdon me arsyetimin se ato janë të lidhura me akte e sjellje 
të parregullta e të padenja që këta funksionarë të lartë kryejnë gjatë ushtrimit 
të detyrës, për shkak të saj si dhe jashtë detyrës. Këto veprime apo mosvep-
rime që analizohen në bazë të rrethanave të kryerjes së tyre, momenti subjek-
tiv si dhe dëmet që i sjellin shoqërisë dhe shtetit duhet të jenë të asaj natyre 
që e bëjnë të pamundur kryerjen e mëtejshme të funksioneve kushtetuese nga 
këto subjekte.
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Vendimi nr.14, datë 22.5.2006 (V-14/2006 – Përbërja e KLD-së)

Fjalë kyçe: ndarja dhe balancimi i pushteteve; përbërja e KLD; vetëqeverisja 
e gjyqësorit; përfundim i mandatit; funksioni i gjyqtarit.    

“Parimi i ndarjes dhe i balancimit të pushteteve si një nga bazat kryesore 
të shumë kushtetutave moderne, i parashikuar edhe në nenin 7 të Kushtetutës, 
u jep mundësi të tri degëve të qeverisjes (legjislativit, ekzekutivit e gjyqësorit) jo 
vetëm të respektojnë njëri tjetrin në ushtrimin e funksioneve të tyre, por edhe të 
kontrollohen e ndihmohen në mënyrë të ndërsjellët me qëllim të funksionimit sa 
më mirë të sistemit të qeverisjes.

Koncepti i vetëqeverisjes së gjyqësorit gjen shprehjen e vet jo vetëm në 
kuadrin e ndarjes së pushteteve, por edhe në bashkëveprimin e tyre. Prandaj, 
vështirë se mund të pranohet se ka cenim të parimit të ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve kur një pushtet krijon organe të pushtetit tjetër ose siguron të ardhurat 
për buxhetin e një pushteti tjetër. Duke u nisur nga nevoja e bashkëveprimit midis 
pushteteve, vetëqeverisja e gjyqësorit nuk mund të realizohet siç kërkohet pa respe-
ktuar parimin e demokracisë, pra pa dëgjuar e vlerësuar edhe vullnetin e sovranit 
që shfaqet jo vetëm kur ai miraton ligjet e organizimit e të funksionimit të organeve 
të gjyqësorit, por edhe kur miraton emërimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe 
të Kryetarit të saj si edhe kur zgjedh drejtpërdrejt tre anëtarë të Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë.

Pavarësia e gjyqësorit ka dy komponentë reale të saj që janë: paanshmëria 
dhe pavarësia e gjyqtarit (me dallimet përkatëse mes tyre). Paanshmëria i referohet 
një qëndrimi subjektiv të gjyqtarit në lidhje me çështjen dhe me palët pjesëmarrëse 
në të, ndërsa pavarësia nënkupton jo vetëm një qëndrim të caktuar ndaj ushtrimit 
të funksionit gjyqësor, por një pozitë ose marrëdhënie në raport me të tjerët, veça-
nërisht me pushtetin ekzekutiv, që bazohet në ekzistencën e kushteve dhe garancive 
objektive. Njohja e rëndësisë së këtyre parimeve të ndërvarura nga njëri-tjetri si 
dhe marrja e masave për respektimin e tyre kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zgjid-
hjen e drejtë të çështjeve në gjykim, prandaj vetë Kushtetuta, në dispozitat e saj, 
ka përcaktuar si përbërjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ashtu edhe natyrën e 
veprimtarisë së organit në tërësi dhe të anëtarëve në veçanti.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me ligjin nr. 9448, datë 05.12.2005, 
bëri disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, “Për organiz-
imin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”. Me këto ndryshime 
e shtesa, anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë duhet të zgjedhin një nga 
funksionet, ose të ushtrojnë efektivisht detyrën e gjyqtarit ose vetëm detyrën 
me kohë të plotë të anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Si anëtarë të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ata do të gëzojnë imunitet nga ndjekja penale. 
Me përjashtim të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, gjyqtarët e tjerë do të kenë 
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të drejtë të kthehen përsëri si gjyqtarë efektivë pas mbarimit të mandatit të 
tyre si anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Gjithashtu, sipas këtyre ndry-
shimeve anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që zgjidhen nga Kuvendi 
nuk duhet të jenë gjyqtarë.

Kërkuesi, një grup deputetësh, ka parashtruar këto shkaqe për shfuq-
izimin si të papajtueshëm me kushtetutën të ligjit objekt shqyrtimi: - Sipas 
Kushtetutës, institucioni i Këshillit të Lartë të Drejtësisë organizohet e funk-
sionon me natyrë permanente, por jo me anëtarësi me kohë të plotë pune; 
- Papajtueshmëria e mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë me 
çdo veprimtari tjetër politike, publike ose private (përveç mësimdhënies) vjen 
në kundërshtim me përcaktimin kushtetues të anëtarësisë në Këshillin e Lartë 
të Drejtësisë, për shkak të detyrës si gjyqtar; - Ligji i ri ndërpret si mandatin 
e anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ashtu edhe ushtrimin e funksionit 
të gjyqtarit në kundërshtim me Kushtetutën; - Konflikti i interesave, që ligji 
në shqyrtim synon të shmangë, është i zgjidhshëm nga legjislacioni në fuqi; - 
Ligji i ri del jashtë logjikës kushtetuese të përfaqësimit të gjyqësorit në Këshil-
lin e Lartë të Drejtësisë dhe cenon parimin e vetëqeverisjes së tij; - Ligji është 
miratuar në kundërshtim me kërkesat e nenit 82 të Kushtetutës, që përcakton 
detyrimin e Këshillit të Ministrave për t’u shprehur për faturën financiare të 
ligjit; - Neni 2 i ligjit objekt shqyrtimi, ashtu siç është formuluar, ndalon Presi-
dentin e Republikës, Kryetarin e Gjykatës së Lartë dhe Ministrin e Drejtësisë 
të kryejnë detyrat e tjera publike veç asaj të anëtarësimit në Këshillin e Lartë 
të Drejtësisë.

Përfaqësuesi i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë ka parashtruar: - 
Ligji i ri synon të çlirojë Këshillin e Lartë të Drejtësisë nga konflikti i interesit 
në funksion të dhënies së drejtësisë; - Neni 5 i ligjit, objekt shqyrtimi, pra pa-
pajtueshmëria me disa veprimtari, ka të bëjë me anëtarët e Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë, por jo me Presidentin, Kryetarin e Gjykatës së Lartë dhe Ministrin 
e Drejtësisë; - Termi “gjyqtarë” në përbërje të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 
i përcaktuar në nenin 147/1 të Kushtetutës, nuk ka të bëjë me veprimtarinë 
me kohë të plotë si gjyqtarë, por me zgjedhjen e tyre nga radhët e gjyqtarëve; 
- Veprimtaria e gjyqtarëve me kohë të plotë si anëtarë të Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë nuk do të thotë që ata nuk do të kenë më lidhje me gjyqësorin, por 
do të mbeten pjesë e tij edhe pas përfundimit të mandatit të anëtarit;
 

Arsyetimi i Gjykatës

Parimi i ndarjes dhe i balancimit të pushteteve si një nga bazat krye-
sore të shumë kushtetutave moderne, i parashikuar edhe në nenin 7 të Kush-
tetutës, u jep mundësi të tri degëve të qeverisjes (legjislativit, ekzekutivit e 
gjyqësorit) jo vetëm të respektojnë njëri tjetrin në ushtrimin e funksioneve të 
tyre, por edhe të kontrollohen e ndihmohen në mënyrë të ndërsjellët me qël-
lim të funksionimit sa më mirë të sistemit të qeverisjes. Ky parim, duke mos 
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qenë qëllim në vetvete, ndihmon që pushteti të shpërndahet në disa mbajtës 
me funksione e detyra të ndryshme për të siguruar reciprokisht një drejtësi 
më të madhe në ushtrimin e tij. Nga ana tjetër, ky parim ndihmon gjithashtu 
edhe në bashkëveprimin e mbajtësve të pushteteve duke siguruar shkallë ga-
rancie dhe siguri më të lartë në marrjen e vendimeve të drejta dhe të peshuara. 
Prandaj, parimi i ndarjes e balancimit të pushteteve, pavarësisht nga alternimi 
i forcave politike në pushtet, duhet të mbetet mbizotërues.

Autonomia dhe pavarësia e gjyqtarëve përbëjnë garanci efektive për 
të drejtat e qytetarëve. Këto garanci gjejnë shprehjen e tyre në nenin 147 të 
Kushtetutës, nga përmbajtja e së cilës “qeverisja” e gjyqësorit i është lënë në 
kompetencë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Sipas kësaj dispozite, ky organ 
kushtetues, i pavarur nga legjislativi dhe ekzekutivi, vendos, ndër të tjera, edhe 
për transferimin e gjyqtarëve të shkallës së parë dhe të apelit, për përgjegjësinë 
disiplinore të tyre si dhe i propozon Presidentit të Republikës për emërim, 
kandidaturat për gjyqtarë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë është organi kushtetues 
i pozicionuar në majën e piramidës organizative të pushtetit gjyqësor. Për të 
realizuar vetëqeverisjen e gjyqësorit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë përbëhet në 
shumicën e tij nga gjyqtarë, të cilët, duke ushtruar funksionet e tyre si të tillë, 
realizojnë lidhjen e këtij Këshilli me korpusin gjyqësor. Frymën e korporatës 
(vetëqeverisjes) në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kushtetutëbërësi e ka futur 
me qëllim të caktuar për ta bërë gjykatën të pavarur nga ndërhyrjet e legjisla-
tivit dhe të ekzekutivit. 

Koncepti i vetëqeverisjes së gjyqësorit gjen shprehjen e vet jo vetëm në 
kuadrin e ndarjes së pushteteve, por edhe në bashkëveprimin e tyre. Prandaj, 
vështirë se mund të pranohet se ka cenim të parimit të ndarjes dhe balan-
cimit të pushteteve kur një pushtet krijon organe të pushtetit tjetër ose sigu-
ron të ardhurat për buxhetin e një pushteti tjetër. Duke u nisur nga nevoja 
e bashkëveprimit midis pushteteve, vetëqeverisja e gjyqësorit nuk mund të 
realizohet siç kërkohet pa respektuar parimin e demokracisë, pra pa dëgjuar e 
vlerësuar edhe vullnetin e sovranit që shfaqet jo vetëm kur ai miraton ligjet e 
organizimit e të funksionimit të organeve të gjyqësorit, por edhe kur miraton 
emërimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të Kryetarit të saj si edhe kur 
zgjedh drejtpërdrejt tre anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Bashkëveprimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me pushtetin ekzeku-
tiv shfaqet sidomos në procedurat e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve. Këto 
nuk mund të kryhen pa pjesëmarrjen aktive të Ministrit të Drejtësisë, kurse 
emërimi i tyre nuk mund të bëhet pa miratimin e Kryetarit të këtij Këshilli, që 
për shkak të funksionit, është Presidenti i Republikës. Kushtetuta i ka dhënë 
Presidentit të Republikës kryesinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për fak-
tin se Kryetari i Shtetit mund të ushtrojë më mirë se kushdo tjetër misionin 
e moderatorit në veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me qenë se 
funksioni i tij është i veshur me prestigj dhe se pozita që zë organi i tij e vendos 
mbi të gjitha palët. 

Veçimi i gjyqtarëve nga kategoria e zyrtarëve të pushteteve të tjera 
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konsiderohet si një ndër aspektet më të rëndësishëm të pavarësisë së gjyqë-
sorit. Ekzekutivi përbën ndoshta shqetësimin më serioz ndaj kësaj pavarësie, 
për arsye se potencialisht ai ka interes të drejtpërdrejtë në lidhje me mënyrën 
se si do të zgjidhen një numër i madh çështjesh dhe se ai ka mundësinë të ush-
trojë praktikisht ndikim më të madh ndaj gjyqtarëve. Pavarësia e gjyqësorit ka 
dy komponentë reale të saj që janë: paanshmëria dhe pavarësia e gjyqtarit (me 
dallimet përkatëse mes tyre). Paanshmëria i referohet një qëndrimi subjektiv 
të gjyqtarit në lidhje me çështjen dhe me palët pjesëmarrëse në të, ndërsa pa-
varësia nënkupton jo vetëm një qëndrim të caktuar ndaj ushtrimit të funksion-
it gjyqësor, por një pozitë ose marrëdhënie në raport me të tjerët, veçanërisht 
me pushtetin ekzekutiv, që bazohet në ekzistencën e kushteve dhe garancive 
objektive. Njohja e rëndësisë së këtyre parimeve të ndërvarura nga njëri-tjetri 
si dhe marrja e masave për respektimin e tyre kanë ndikim të drejtpërdrejtë 
në zgjidhjen e drejtë të çështjeve në gjykim, prandaj vetë Kushtetuta, në dis-
pozitat e saj, ka përcaktuar si përbërjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ashtu 
edhe natyrën e veprimtarisë së organit në tërësi dhe të anëtarëve në veçanti.

Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se shtesat dhe ndryshimet 
e ligjit jo vetëm dobësojnë vetëqeverisjen e gjyqësorit, por vijnë në kundërsh-
tim edhe me vetë rregullimin që Kushtetuta u ka bërë përbërjes dhe funksion-
imit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Përmbushja e qëllimeve të Kushtetutës 
dhe të ligjit kërkon edhe shmangien, sa më shumë të jetë e mundur, e intere-
save në vendimmarrjen e këtij organi si dhe forcimin e kontrollit mbi veprim-
tarinë e gjyqtarëve. Megjithatë, zgjidhjet që ka dhënë ligji objekt shqyrtimi, 
edhe sikur të pranohet dobia e tyre, nuk janë në harmoni me rregullimet kush-
tetuese dhe me raportet e organeve të përcaktuara prej saj. Në rregullimet që 
Kushtetuta i ka bërë raportit midis pavarësisë e garancisë të gjyqtarit (vetëqe-
verisje të gjyqësorit) nga njëra anë, dhe konfliktit të interesave të anëtarëve në 
vendimmarrjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nga ana tjetër, është synuar 
t’i jepet përparësi pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe jo konfliktit të interesit, 
siç është bërë me anë të ligjit objekt shqyrtimi. Interesi i përbashkët i mbro-
jtjes është themeli i çdo motivi racional pavarësie e garancie dhe, në funksion 
të mbrojtjes së gjyqësorit, Kushtetuta nuk i ka shkëputur anëtarët e Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë nga gjykimi dhe, si rrjedhojë, as nga interesat e trupës 
gjyqësore. Prandaj, problemet që mund të dalin në vendimmarrjen e Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë nga konflikti i interesave të anëtarëve të tij mund dhe 
duhet të zgjidhen ose në kuadër të legjislacionit ekzistues ose duke bërë shtesa 
e ndryshime në ligje, por pa cenuar rregullimet kushtetuese për natyrën e 
funksionimit dhe për përbërjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Ligji objekt shqyrtimi konfondon institucionin e Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë, që sipas Kushtetutës është permanent në funksionin e tij, me 
anëtarësinë që nuk vepron në mënyrë të vazhdueshme dhe me kohë të plotë. 
Neni 147/1 i Kushtetutës, duke rregulluar funksionimin dhe përbërjen e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, përcakton qartë se ky Këshill përbëhet (në 
shumicën e tij) nga gjyqtarë që zgjidhen nga Konferenca Gjyqësore Kom-
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bëtare. Për këta të fundit, ajo saktëson jo vetëm numrin, por edhe cilësinë e 
tyre si gjyqtarë ashtu siç vepron edhe kur përcakton pjesëmarrjen për shkak 
të funksionit ex officio të Presidentit të Republikës, të Kryetarit të Gjykatës së 
Lartë dhe të Ministrit të Drejtësisë, të cilët nuk janë dhe nuk mund të jenë per-
manentë. Në rastin kur shumica e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
mund të mos ishin gjyqtarë, Kushtetuta do t’i emërtonte thjesht anëtarë si në 
rastin e anëtarëve të zgjedhur nga Kuvendi. Në të njëjtën mënyrë është ve-
pruar edhe në nenin 15 të ligjit të mëparshëm nr. 7561, datë 29.04.1992 “Për 
disa ndryshime e plotësime në ligjin nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat 
kryesore kushtetuese”, ku parashikohej se Këshilli i Lartë i Drejtësisë për-
bëhet, ndërmjet të tjerëve, nga nëntë juristë, pra pa i përcaktuar si gjyqtarë ose 
si prokurorë. Përderisa Kushtetuta në fuqi e ka bërë vetë specifikimin, duke 
i quajtur gjyqtarë, nuk mund të vendosen emërtime të tjera, të cilat mund të 
shtojnë ose të pakësojnë cilësi të tjera dhe që çojnë në përbërje të ndryshme 
nga përbërja që ajo përcakton.

Ligji objekt shqyrtimi ka sanksionuar se nëntë anëtarë të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë zgjidhen nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare (neni 1) 
dhe, pas zgjedhjes, e ushtrojnë detyrën si të tillë me kohë të plotë (neni 3/1). 
Ky rregullim ligjor vjen në kundërshtim me përmbajtjen e nenit 147 të Kush-
tetutës dhe me frymën e saj, sipas të cilës nëntë anëtarët e Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë të zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare janë, jo vetëm 
formalisht, por edhe realisht, gjyqtarë në detyrë (veprim). Në këtë drejtim 
praktika shqiptare, mbështetur edhe nga përmbajtja e disa normave të tjera 
kushtetuese, gjyqtarët i ka konsideruar si funksionarë shtetërorë të ngarkuar 
me detyrën e dhënies së drejtësisë.

Sipas nenit 143 të Kushtetutës “Qenia gjyqtar nuk pajtohet me as-
një veprimtari tjetër shtetërore, politike ose private”. Nga përmbajtja e kësaj 
norme del që detyra e parë dhe kryesore është qenia gjyqtarë në kuptimin që 
gjyqtarët japin vendime e bëjnë drejtësi në mënyrë të vazhdueshme. Lidhur 
me këtë detyrë, Kushtetuta ka bërë përjashtim për sa i përket veprimtarisë jo 
permanente të tyre në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, në të cilin ata përfaqë-
sojnë trupën e gjyqtarëve që i ka zgjedhur në këtë organ kushtetues. Përjash-
timet nga rregullimi kushtetues nuk mund të vendosen me ligj. Vetë kush-
tetutëbërësi, kur e ka gjykuar të arsyeshme, ka bërë përjashtime në mënyrë 
të posaçme. Kështu, ai ka lejuar shprehimisht edhe anëtarësinë e Presidentit 
të Republikës ose të Ministrit të Drejtësisë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, 
megjithëse nenet 89 e 103/2 të Kushtetutës kanë përcaktuar përkatësisht se ai 
(Presidenti i Republikës) “nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër publike”, ose 
“Ministri i Drejtësisë nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore”. 

Sipas Kushtetutës dhe normave të shfuqizuara të ligjit nr. 8811, datë 
17.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtë-
sisë”, nëntë anëtarët gjyqtarë zgjidhen nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare 
për shkak të cilësisë së tyre si gjyqtarë. Kushtetutëbërësi, duke i konceptuar 
ata si gjyqtarë në detyrë , nuk e ka parë me vend të veshë me ndonjë lloj mbro-
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jtje të veçantë anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe as u ka vënë ku-
fizime atyre për sa i përket papajtueshmërive të funksionit. Vetë ligjvënësi, në 
ligjin objekt shqyrtimi që ndryshon të mëparshmin, ka pranuar se anëtarët e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, duhet të gëzojnë imunitet dhe se mandati i tyre 
është i papajtueshëm me çdo veprimtari tjetër politike, publike ose private, 
përveç mësimdhënies. Nuk është e rastësishme ose rrjedhojë e “harresës” 
mos përmendja në Kushtetutë e “privilegjeve” ose “kufizimeve” si më sipër 
për anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që zgjidheshin nga gjyqësori dhe 
përfaqësonin “zërin” e tij në një kohë që pranohet se ato përbëjnë garanci të 
domosdoshme për pavarësinë e autonominë e gjyqësorit. Mosdhënia e kë-
tyre garancive argumentohet me vetë konceptimin e kushtetutbërësit që nëntë 
anëtarët e zgjedhur nga gjyqësori, duke qenë në përbërje të Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë, vazhdojnë të punojnë efektivisht si gjyqtarë dhe si të tillë ata 
gëzojnë, sipas nenit 137 të Kushtetutës, imunitetin si të gjithë gjyqtarët e tjerë.

Është i pabazë pretendimi që ngrihet nga subjektet e interesuara se 
anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që zgjidhen nga gjyqësori mund të 
konsiderohen gjyqtarë edhe pse nuk punojnë efektivisht si të tillë, ashtu siç 
është vepruar edhe për ata gjyqtarë që punojnë në funksione të ndryshme 
drejtuese në Ministrinë e Drejtësisë. Ligji nr. 8678, datë 02.11.2000 “Për or-
ganizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, në nenin 4 të tij, u jep 
mundësinë të shërbejnë në disa struktura të Ministrisë së Drejtësisë gjyqtarëve 
e prokurorëve dhe kjo periudhë u njihet atyre vetëm si vjetërsi pune si gjyqtar 
ose prokuror për efekt të kërkesave të karrierës profesionale. Mirëpo, pa anali-
zuar kushtetutshmërinë e kësaj norme, pasi është jashtë objektit të shqyrtimit 
të çështjes, pranimi i një pretendimi të tillë do të vinte në kundërshtim me 
interpretimin dhe zbatimin e nenit 143 të Kushtetutës, sipas të cilit, qenia 
gjyqtar nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër shtetërore.

Me nenin 6/4 të ligjit objekt shqyrtimi u është dhënë anëtarëve të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë e drejta të gëzojnë imunitet, duke përcaktuar 
edhe procedurën si dhe organin përkatës të ngarkuar me heqjen e këtij imu-
niteti (Këshilli i Lartë i Drejtësisë). Imuniteti ka të bëjë me mbrojtjen e një 
kategorie të caktuar zyrtarësh (pra, imuniteti ratione personae) nga juridiksioni 
i gjykatave penale dhe ka si elemente përbërëse papërgjegjshmërinë për veprat 
penale si edhe paprekshmërinë nga ndjekja penale. Kushtetuta ka parashikuar 
shprehimisht funksionet, bartësit e të cilëve duhet të gëzojnë imunitet. Nuk 
është parashikuar në asnjë dispozitë të Kushtetutës që anëtarët e Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë të kenë imunitet, sepse ajo ka veshur me imunitet gjyqtarët 
për shkak të rëndësisë së veçantë të detyrës që ata kryejnë dhe jo gjyqtarët 
si anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ashtu siç thuhet edhe në vendi-
min nr.212, datë 29.10.2002 të Gjykatës Kushtetuese, përderisa Kushtetuta ka 
trajtuar organizimin dhe funksionimin e këtyre institucioneve dhe statusin e 
anëtarëve të tyre, ajo ka përcaktuar njëkohësisht edhe kufijtë e të drejtave të 
tyre. Në këtë linjë arsyetimi është parashikuar edhe për gjyqtarët si edhe për 
disa funksionarë të tjerë të organeve kushtetuese.
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Kushtetuta nuk e ka vlerësuar si detyrë më pak të rëndësishme 
anëtarësimin në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, duke e çmuar atë si funk-
sion që nuk mund të ketë të njëjtin risk ligjor ose politik, siç ka anëtari që 
punon efektivisht gjyqtar. Prandaj, nuk mund të pranohet se është në paj-
tim me frymën e përmbajtjen e Kushtetutës dhënia e imunitetit anëtarëve të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ky qëndrim përbën një argument më shumë 
që mbështet tezën se kur kushtetutëbërësi krijoi Këshillin e Lartë të Drejtë-
sisë, ai nuk ka pasur qëllim ta ngarkojë atë të ushtrojë funksionet me kohë 
të plotë, por vetëm me kohë të pjesshme, ashtu siç është organizuar dhe ka 
funksionuar në fakt që nga koha e krijimit të tij si organ. 

Neni 6 i ligjit objekt shqyrtimi duke ndryshuar ligjin e mëparshëm, 
detyron anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të konfirmojnë zgjedhjen 
e ushtrimit të njërës nga detyrat, pra ose atë të gjyqtarit në detyrë ose atë të 
anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ndërprerja e menjëhershme para 
afatit dhe e detyruar e mandatit të anëtarit ose e funksionit të gjyqtarit vjen në 
kundërshtim me Kushtetutën, e cila në nenin 147/1 në të saj  ka përcaktuar 
se anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë qëndrojnë në detyrë për pesë vjet. 
Sipas këtij ndryshimi të bërë me ligjin objekt shqyrtimi, anëtarët e Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, me t’u zgjedhur si të tillë, nuk mund të ushtrojnë më funk-
sionin e gjyqtarit. Si rrjedhojë, ndaj tyre nuk do zbatohen dispozitat ligjore 
e kushtetuese për procedimin disiplinor të gjyqtarëve si garanci e pavarësisë 
dhe e paanësisë së tyre. Jo vetëm kaq, por dispozita e re e ligjit ndërpret funk-
sionin kushtetues të gjyqtarit, sepse duke e vënë atë para detyrimit të zgjedhë 
njërën nga dy alternativat – anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ose gjyqtar 
efektiv – i kufizon atij kohën e qëndrimit në detyrë, gjë që bie ndesh me Kush-
tetutën, e cila parashikon se koha e qëndrimit në detyrë të gjyqtarit nuk mund 
të kufizohet.

Dispozitat e mësipërme u kanë dhënë të drejtën anëtarëve të zgjedhur 
nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare që në mbarim të mandatit si anëtarë të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë të kthehen pranë gjykatës ku kryenin më parë 
detyrën e gjyqtarit (ose me pëlqimin e tij në një gjykatë tjetër të të njëjtit nivel). 
Nga ky rregull është përjashtuar anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë që në 
detyrën e mëparshme gëzonte mandatin e anëtarit të Gjykatës së Lartë. Ky i 
fundit, nuk mund të kthehet më në detyrën e mëparshme, por ai do të përfitojë 
“të njëjtin trajtim si çdo anëtar i Gjykatës së Lartë, të cilit i përfundon afati 
kohor i qëndrimit në detyrë”.

Detyrimi i anëtarit të Gjykatës së Lartë për të zgjedhur një nga detyrat, 
pra ose gjyqtar në detyrë ose anëtar me kohë të plotë në Këshillin e Lartë të 
Drejtësisë, si edhe përjashtimi i tyre nga e drejta për t’u kthyer si anëtar i 
Gjykatës së Lartë, vjen në kundërshtim me përmbajtjen e disa dispozitave 
kushtetuese.

Në radhë të parë, Presidenti i Republikës që emëron anëtarët e 
Gjykatës së Lartë dhe Kuvendi që jep pëlqimin për këtë emërim, duke pasur 
parasysh cilësitë moralo-profesionale të gjyqtarit, e ngarkojnë këtë të gjykojë 
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çështje, duke i dhënë atij një mandat nëntëvjeçar. Jo vetëm duke e shkëputur 
nga gjykimi, por edhe duke mos e garantuar atë të rikthehet si gjyqtar pas 
mbarimit të mandatit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ligji objekt shqyrtimi 
u jep këtyre çështjeve zgjidhje në kundërshtim me këtë vullnet kushtetues. 
Në rastin konkret, konkurrojnë dy mandate kushtetuese me njëri-tjetrin: ai 
i gjyqtarit të Gjykatës së Lartë dhe ai i anëtarit të Këshillit të Lartë të Dre-
jtësisë. Çështja se cili nga këto mandate duhet të prevalojë, duhet të gjejë 
zgjidhje duke u nisur edhe nga organet nga të cilët e kanë marrë mandatin 
këta funksionarë. Përzgjedhja e këtij mandati nuk mund të bëhet nga vetë 
gjyqtari, përderisa ai ka marrë mandatin si anëtar i Gjykatës së Lartë jo nga 
Konferenca Gjyqësore Kombëtare, siç e marrin anëtarët e Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë, por nga Presidenti i Republikës si dhe nga Kuvendi, pra nga organi 
i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga populli. Nuk mund të pranohet që 
Kushtetuta të tolerojë qëndrime të tilla që, pasi organi përfaqësues i popullit 
të japë mandatin për të kryer detyrën e gjyqtarit, Konferenca Gjyqësore Kom-
bëtare t’i japë mandat tjetër që e shkëput atë nga kjo detyrë për të kryer atë 
të anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë me kohë të plotë ose që e largon 
përfundimisht nga gjykimi në Gjykatën e Lartë. Jo vetëm kaq, por moslejimi i 
anëtarit të Gjykatës së Lartë të kthehet në këtë të fundit, pas mbarimit të man-
datit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, në kushte kur atij nuk i ka mbaruar 
mandati si gjyqtar, vjen në kundërshtim me nenin 138 të Kushtetutës, i cili 
përcakton shprehimisht se koha e qëndrimit të gjyqtarëve në detyrë nuk mund 
të kufizohet. Qëllimi i kësaj dispozite është në radhë të parë të mos lejohet 
Kuvendi ose Qeveria të caktojë me ligj afate të qëndrimit të gjyqtarëve në 
detyrë, sepse një kufizim i tillë përmban elementë të cenimit të pavarësisë së 
sistemit gjyqësor. Dalin probleme të tjera në raport me nenin 139 të Kush-
tetutës për sa i përket largimit nga detyra të anëtarit të Gjykatës së Lartë, i 
cili ka parashikuar në mënyrë shteruese rastet e mbarimit të këtij mandati. 
Ligji objekt shqyrtimi ka shtuar rastin e mbarimit të mandatit kur gjyqtari 
i Gjykatës së Lartë zgjidhet anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë (ose kur 
largohet si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë), gjë që vjen në kundërsh-
tim edhe me interpretimet përfundimtare analoge të bëra nga Gjykata Kush-
tetuese105, sipas të cilave nuk mundet që me ligj të bëhen shtesa për çështje të 
cilat Kushtetuta i trajton në mënyrë shteruese.

Mungesa e harmonizimit të dispozitave të një ligji me ato të ligjeve të 
tjera mund të mos krijojë në vetvete antikushtetutshmëri, por kur paqartësia 
krijon probleme të tilla që çojnë në zbatim të gabuar të dispozitave ligjore dhe 
në cenim të parimit të shtetit të së drejtës e të sigurisë juridike, atëherë nuk 
mund të pranohet se këto norma nuk janë të papajtueshme edhe me frymën 
e Kushtetutës. Në çështjen në shqyrtim, ndryshimet e bëra vijnë në kundër-
shtim edhe me dispozitat e pandryshuara të nenit 7, pika 1/c, sipas të cilës 
mandati i anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë mbaron kur nuk është më 

105 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 212 datë 29.10.2002.
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gjyqtar ose kur është marrë masë disiplinore ndaj tij, si dhe të nenit 7, pika 
3 të ligjit nr. 8811, datë 17.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, sipas të cilës mbarimi para afatit i mandatit 
në Këshillin e Lartë të Drejtësisë deklarohet me vendim të Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë dhe nuk bëhet me deklarim të detyruar të vetë anëtarit.

Në kundërshtim me pretendimet e kërkuesit, Gjykata Kushtetuese 
nuk gjen elementë të papajtueshëm me Kushtetutën në përmbajtjen e nenit 
1 të ligjit objekt shqyrtimi, i cili ka bërë shtesa në pikën 2 të nenit 4 të ligjit të 
mëparshëm dhe ka përcaktuar se anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që 
zgjidhen nga Kuvendi nuk duhet të jenë gjyqtarë. Një përcaktim i tillë është 
në pajtim, nga njëra anë, me parimin e balancimit të pushteteve që kërkon 
kontrollin dhe bashkëveprimin midis tyre ashtu edhe me formulën e nenit 147 
të Kushtetutës, nga ana tjetër, sipas të cilit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë 
do të përfaqësohet jo vetëm gjyqësori me dhjetë anëtarë, por edhe pushteti 
legjislativ me tre anëtarë. Këta të fundit çojnë në Këshillin e Lartë të Drejtë-
sisë frymën e organit ligjvënës dhe, si të tillë, nuk duhet të zëvendësohen me 
gjyqtarë.

Mendimi i pakicës

Në këtë vendim tre gjyqtarë kanë dalë në pakicë, secili me mendim 
të veçantë.

Gjyqtari K.Peçi nuk ka qenë dakort me vendimin e shumicës për këto 
arsye:  Ky ligj nuk cenon parimet kushtetuese që garantojnë organizimin dhe 
veprimtarinë e pushtetit gjyqësor, të tillë si parimin e pavarësisë dhe atë të 
patundshmërisë. Duke iu referuar pikëpamjes së kërkuesve dhe të shumicës, 
lind vetvetiu pyetja: cilit pushtet i përket grupi prej nëntë gjyqtarësh që kalo-
jnë me kohë të plotë pune? Përgjigja e pakicës është kategorike: ata kanë qenë 
dhe mbeten përfaqësues të pushtetit gjyqësor. Me ndryshimet në ligj, ata kanë 
një pozicion “sui generis”, funksionet e tyre si gjyqtarë “ngrijnë”, por kurrë sesi 
nuk mund të pranohet se ata largohen. Kjo është aq evidente, sa në referim 
të ligjit, rikthimi i tyre në funksionin e gjyqtarit pas mbarimit të mandatit 
në Këshillin e Lartë të Drejtësisë nuk lidhet me asnjë kusht që parashikohet 
nga dispozitat ligjore për rekrutimin ex-novo të gjyqtarëve. Kështu, anëtarët e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë me mbarimin e mandatit, rikthehen në punën 
efektive si gjyqtarë dhe se koha e punës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, 
njihet si vjetërsi për efekt karriere në gjyqësor. 

Ndryshimet në ligj, duke synuar të mënjanojnë “konfliktin e intere-
save”, i shërbejnë plotësisht ruajtjes së “pavarësisë së brendshme të gjyqësorit”, 
ashtu siç u përmend më lart, nga presionet endoorganizative. Sipas mendimit 
të pakicës, është më i mbrojtur në pavarësinë e brendshme një gjyqësor, i cili 
edhe pse ka hierarki të brendshme nuk ka varësi dhe interesa të qenësishme. 
Kështu, raportet midis kryetarit të gjykatës dhe gjyqtarëve përbëjnë problem 
që më shumë ka karakter administrativ e procedural, të cilat kthehen në varësi 
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thelbësore kur mbi këto raporte “mbishtresëzohet” edhe qenia e kryetarit të 
gjykatës si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Raportet ndryshojnë në 
dëm të pavarësisë së brendshme edhe midis vetë gjyqtarëve kur ndonjëri prej 
tyre është njëkohësisht dhe anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në këto 
raste, duke iu referuar ligjit të amenduar, presionet endoorganizative mën-
janoheshin ndjeshëm. Me shfuqizimin e amendamentit nga shumica, kon-
flikti i interesave dhe presionet “endoorganizative” mbeten përsëri efektive në 
Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe në gjyqësorin në përgjithësi. Pikërisht, këto 
rreziqe potenciale (të vërtetuara shpesh në praktikë) i mënjanonte në mënyrë 
të dukshme ligji i ndryshuar. 

...legjislatori ka vepruar drejt që në plotësim ka specifikuar që këta 
juristë të mos jenë gjyqtarë. Shtesa, që kërkuesit e paraqesin si cenim të 
Kushtetutës, është shprehje e interpretimit të frymës së Kushtetutës për të 
mos lejuar cenimin eventual të formulës kushtetuese, e cila ka pranuar që në 
Këshillin e Lartë të Drejtësisë të jenë nëntë gjyqtarë dhe jo dymbëdhjetë, siç 
mund të ndodhte para ndryshimit në ligj, kur Kuvendi mund t’i zgjidhte tre 
anëtarët përsëri nga radhët e gjyqtarëve;

Pakica ka mendimin se problemi i imunitetit mund të diskutohej 
vetëm për tre anëtarët e zgjedhur nga Kuvendi. Gjithashtu, problem mbetet 
edhe statusi i anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë që vjen nga Gjykata e 
Lartë. Megjithatë, këto të meta, të cilat normalisht mund të riparoheshin nga 
legjislatori, nuk kishte përse të shërbenin si një ndër shkaqet e antikushtetut-
shmërisë e të shfuqizimit të ligjit në tërësi.

Gjyqtari A. Karamuço është kundër zgjidhjes së çështjes nga shumica 
për këto aryse: Me ligjin e ri, për shkak të mënjanimit të konfliktit të intere-
save, është përcaktuar se anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, punojnë 
me kohë të plotë, ndërsa përbërja mbetet e njëjtë në raportet që ka përcaktuar 
Kushtetuta. Caktimi me kohë të plotë është diskrecion i ligjvënësit, është një 
vlerësim që bëhet në një situatë të caktuar dhe për një qëllim që shteti synon të 
arrijë. Kjo zgjidhje njihet edhe në shtete të tjera dhe në këtë rregullimi nuk ka 
asgjë në kundërshtim me Kushtetutën.  Problemi tjetër është nëse anëtarët e 
zgjedhur nga radhët e gjyqtarëve do të mbeten të tillë dhe, në rast se jo, a vjen 
ndesh ky rregullim me nenin 147 të Kushtetutës? Natyrisht që sipas ligjit, 
gjyqtarët që zgjidhen në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, nuk e ushtrojnë më 
funksionin e tyre si gjyqtarë efektivë përsa kohë janë anëtarë të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë. Këtë nuk e lejon ligji, i cili për këtë shkak ka mënjanuar 
konfliktin e interesave. Kjo zgjidhje që ka bërë ligji nuk vjen në kundërshtim 
me Kushtetutën, përderisa është ruajtur mënyra e zgjedhjes dhe numri i për-
caktuar nga ajo. 

...Kuptimi i normës kushtetuese është që 2/3 e anëtarëve të vinë nga 
gjyqësori por jo të mbeten gjyqtarë, ashtu siç nuk mund të mbeten në postet e 
tyre anëtarët e zgjedhur nga Kuvendi. Termi “gjyqtarë” që përdor Kushtetuta 
nuk ka kuptimin se ata do të vazhdojnë të jenë gjyqtarë efektivë edhe pasi 
zgjidhen anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Qëllimi i normës kush-
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tetuese është që zgjedhja e 9 anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë të 
bëhet nga rrethi i gjyqtarëve të të gjitha niveleve, pra jo vetëm t’i përkasin 
gjyqësorit në përgjithësi por të jenë nga ata që marrin pjesë drejtpërsëdrejti 
në dhënien e drejtësisë. Pjesëmarrja e tyre në Këshillin e Lartë të Drejtësisë 
si anëtarë me kohë të plotë dhe duke mos e ushtruar efektivisht detyrën e 
gjyqtarit, për sa kohë janë anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, nuk e 
cenon parimin kushtetues të zgjedhjes nga gjyqësori, sepse ata janë zgjedhur 
pikërisht nga ky pushtet dhe atë përfaqësojnë. Për më tepër, në bazë të ligjit, 
me mbarimin e mandatit si anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ose në 
rast dorëheqje nga ky post, ata kthehen përsëri për të ushtruar funksionin e 
gjyqtarit.

Për sa i përket imunitetit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtë-
sisë, njohja e një të drejte të tillë, nuk vjen në kundërshtim me Kushtetutën. 
Përkundrazi, në rast se ligji nuk do ta njihte këtë të drejtë, të cilën anëtarët e 
zgjedhur nga gjyqësori e përfitonin nga posti i tyre dhe po ashtu edhe anëtarët 
ex officio, kjo do të konsiderohej një mbrojtje e papërshtatshme e anëtarëve dhe 
një cenim i autoritetit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë si organ kushtetues.

Gjyqtari Xh. Zaganjori nuk ka qenë dakord me shumicën për këto arsye: 

Ndarja e pushteteve dhe sovraniteti parlamentar janë elemente qen-
drore në regjimin parlamentar të qeverisjes. Në këtë kuadër duhet të shihen 
e vlerësohen edhe raportet që Kushtetuta krijon ndërmjet procesit legjislativ 
dhe drejtësisë kushtetuese, e me këtë rast edhe ndërmjet vetë Kuvendit dhe 
Gjykatës Kushtetuese si institucionet qendrore që ushtrojnë kompetencat e 
mësipërme. Sigurisht që vendi që zënë në shtetin demokratik, organizimi dhe 
kompetencat  e secilit prej tyre janë krejt të ndryshme, por nga ana tjetër është 
më se e nevojshme që ato të koordinojnë e plotësojnë njëri tjetrin në funksion 
të respektimit sa më mirë të parimeve themelore kushtetuese. E megjithatë, në 
këtë bashkëpunim, Kuvendi është partneri kryesor. Në ushtrimin e funksionit 
të tij kryesor si ligjvënës, si rregull ai është në të njëjtën kohë edhe interpre-
tuesi i parë i normës kushtetuese. Hapësira e ndërhyrjes apo e këtij interpret-
imi në funksion të miratimit të legjislacionit të ri, varet para se gjithash nga 
natyra e normës kushtetuese që interpretohet, nga karakteri dhe hapësira që 
krijon vetë deklarimi kushtetues në kuptimin material. Nëse ajo ka karakter 
të përgjithshëm dhe fragmentar, ekziston mundësia e një interpretimi mjaft 
të zgjeruar të saj, por duke respektuar gjithnjë vlerat qendrore të deklarimit 
kushtetues dhe harmonizimin e tij me konceptet e tjera kushtetuese. Brenda 
kësaj hapësire, veçanërisht shumica në Kuvend është e lirë të orientohet edhe 
nga politika, që më konkretisht do të thotë në prioritetet dhe programin e saj  
politik, mbi bazën e të cilit edhe është votuar në zgjedhjet më të fundit parla-
mentare. Pra, ligjvënësi përmes veprimtarisë së tij edhe mund të zhvillojë më 
tej përmbajtjen e dispozitave të veçanta kushtetuese, por pa prekur thelbin e 
tyre apo parimet e tjera themelore. Kështu, Kuvendi nuk paraqitet vetëm si 
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organ kushtetues, por edhe si bashkëformues i të drejtës kushtetuese, si garant 
kryesor për respektimin e konceptit të shtetit kushtetues.

Në ndryshim nga sa më sipër, në këtë drejtim Gjykata Kushtetuese e 
ka më të kufizuar si materien ashtu edhe kompetencën. Ajo garanton respe-
ktimin e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj, duke pasur 
si objektiv qendror kontrollin e përputhshmërisë së ligjeve të miratuara nga 
Ligjvënësi me parimet dhe normat kushtetuese. Në këtë kuadër, në procesin 
kompleks të legjitimimit të sistemeve politike bashkëkohore, Gjykata Kush-
tetuese luan rol tepër të rëndësishëm në kontrollin e respektimit të të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut të deklaruara në Kushtetutë si dhe të vlerave 
apo parimeve të tjera kushtetuese, si ndarja e pushteteve, pavarësia e pushtetit 
gjyqësor, siguria juridike, etj. Në këtë kuptim ajo kryen një detyrë tepër të 
rëndësishme, atë të kontrollit edhe të vetë procesit ligjvënës, e me këtë rast 
edhe të një prej funksioneve qendrore të parlamentit. Shqyrtimi i saj përqen-
drohet vetëm në vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit. Për këtë qëllim ajo 
tenton të zbulojë edhe brendinë e tij, por pa pretenduar të bëjë saktësimin apo 
korrektimin e detajuar të këtij ligji. Gjykata Kushtetuese bën interpretimin 
përfundimtar të Kushtetutës, por pa bërë ndryshime kushtetuese. 

...Neni 147/1 flet për përbërjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili 
praktikisht nuk ndryshon as në ligjin e ri. Por me ligjin e ri anëtarësia bëhet 
permanente, gjë që siç kam theksuar edhe më sipër, lejohet plotësisht nga kjo 
dispozitë kushtetuese. Edhe në kuptimin formal, fjala anëtarë që theksohet 
në fjalinë e fundit të nenit 147/1, duket qartë që përfshin në vetvete jo vetëm 
tre anëtarët e zgjedhur nga Kuvendi, por edhe nëntë gjyqtarët që zgjedh Kon-
ferenca Gjyqësore Kombëtare. Ç’është më e rëndësishmja, në ndryshim nga 
shumica, unë mendoj se nëntë gjyqtaret e zgjedhur nga Konferenca Gjyqë-
sore Kombëtare si anëtarë me kohë të plotë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, 
e ruajnë këtë cilësi gjatë gjithë mandatit pesëvjeçar. Të pranosh të kundërtën 
do të thotë se gjatë kësaj periudhe ata i përkasin një pushteti tjetër dhe jo atij 
gjyqësor, gjë që nuk është aspak e vërtetë. Ata nuk largohen nga detyra e 
gjyqtarit dhe nuk japin dorëheqje nga ky funksion. Kandidimi i gjyqtarëve në 
Konferencën Gjyqësore Kombëtare për të qenë anëtarë të Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë, nuk është i detyrueshëm, por është një zgjedhje e lirë personale. 
Në fund të fundit zgjedhja e tyre është privilegj që iu bëhet kandidatëve që 
plotësojnë më mirë kushtet etike dhe profesionale për të përfaqësuar realisht 
pushtetin gjyqësor në këtë organ kushtetues. Pra në Këshillin e Lartë të Dre-
jtësisë ata anëtarësohen me cilësinë e gjyqtarit, cilësi që e ruajnë gjatë gjithë 
mandatit pesëvjeçar. Ushtrimi me kohë të plotë i detyrës së anëtarit të Këshil-
lit të Lartë të Drejtësisë me qëllim dhe synim kryesor forcimin e këtij organi 
dhe shmangien e konfliktit të interesave në të, nuk mund të jetë automatikisht 
edhe humbje e funksionit të gjyqtarit apo kufizim i detyrës së tij. Në fakt ka 
një lloj pezullimi apo ngrirje të funksionit të gjyqtarit aktiv, por pa e humbur 
aspak këtë funksion.

Në këtë linjë mendoj se duhej trajtuar nga Gjykata Kushtetuese edhe 



256

çështja e imunitetit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë që garanton 
pika 4 e nenit 6, të ndryshuar nga neni 3 i ligjit të ri. Problemi është shumë 
i thjeshtë. Në radhë të parë duhet saktësuar se kush përfiton nga kjo dispoz-
itë dhe pastaj duhet vlerësuar qëllimi e nevoja e një parashikimi të tillë nga 
ligjvënësi si dhe kushtetutshmëria e tij me dispozitat e veçanta apo në tërësi 
me frymën e Kushtetutës. Për sa i përket problemit të parë, bazuar edhe në 
argumentet e mësipërme, mendoj se nga kjo dispozitë praktikisht përfitojnë 
vetëm tre anëtarët jo gjyqtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë që zgjidhen 
nga Kuvendi. Presidentit të Republikës dhe Ministrit të Drejtësisë si anëtar 
i Këshillit të Ministrave, kjo u garantohet për shkak të funksionit respektiv-
isht në nenet 90/1 dhe 103/3 të Kushtetutës, ndërsa Kryetarit të Gjykatës së 
Lartë, ashtu si edhe çdo anëtari tjetër të kësaj gjykate, nga neni 137 pikat 1 
dhe 2 të Kushtetutës. Anëtarëve gjyqtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 
me qenë se zgjidhen si të tillë nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare dhe nga 
pikëpamja juridiko-formale vazhdojnë të ruajnë cilësinë e gjyqtarit edhe gjatë 
anëtarësisë me kohë të plotë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, imuniteti në 
ushtrimin e funksionit u garantohet nga pikat 3 dhe 4 të nenit 137 të Kush-
tetutës. Për këtë arsye, kam bindjen se ligjvënësi me këtë ndërhyrje ka pasur 
për qëllim të eliminojë një farë pabarazie që mund të krijohej në trajtimin e 
anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por njëkohësisht duke synuar me 
këtë edhe forcimin e pavarësisë së këtij institucioni kushtetues. 

Si përfundim theksoj edhe një herë se marrë në tërësi të gjitha dis-
pozitat e ligjit nr. 9448, datë 05.12.2005, kanë për qëllim kryesor shmangien 
e konfliktit të interesave dhe organizimin e funksionimin sa më efektiv e ra-
cional të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me synimin që ai të jetë në gjendje të 
plotësojë detyrimet e tij tepër të rëndësishme kushtetuese, si organi kryesor që 
ka për funksion emërimin, transferimin dhe përcaktimin e përgjegjësisë dis-
iplinore të gjyqtarëve të shkallës së parë dhe të apelit. Ai forcon neutralitetin 
e këtij organi nga politika dhe e bën atë më të aftë në realizimin e objektivave 
të tij. Mjetet që përdoren, pra ndërhyrja që bëhet mendoj se është gjithnjë në 
funksion të këtij synimi, duke respektuar normat dhe parimet kushtetuese. 
Për këto arsye, në tërësinë e tij ky ligj jo vetëm që nuk cenon autonominë dhe 
pavarësinë e pushtetit gjyqësor në kuptimin e tij të gjerë, por synon t’i forcojë 
ato edhe më shumë, duke kontribuar kështu edhe në respektimin sa më mirë 
të një prej elementeve kryesore të parimit të shtetit të së drejtës dhe të vetë të 
drejtave e lirive themelore të shtetasve. 

Koment

Siç shihet jo vetëm nga arsyetimi i Gjykatës por edhe nga pakicat e ar-
syetuara të gjyqtarëve, ky vendim ka qenë një nga ato vendime që kanë patur 
një kompleksitet dhe ndjeshmëri më të lartë. Kjo pasi, reforma e ndërmarrë 
nga ligjvënësi për përbërjen e KLD si dhe rezistenca e pakicës parlamentare 
kundrejt saj kanë bërë që të ngjallej një debat kushtetues lidhur me funksioni-
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min e KLD. Problemi kryesor i ligjvënësit që ndërmori nismën ishte shman-
gia e konfliktit të interesit të gjyqtarëve që ishin njëherazi anëtar të KLD. Në 
kohën e miratimit të këtij ligji, ishin vënë re disa raste, ku anëtarë të KLD që 
ishin gjyqtarë të nivelit të parë ose të dytë kishin patur mundësi të promovo-
heshin në karrierë gjatë kohës që ishin anëtarë të KLD. Sipas ligjvënësit, për 
të shmangur një situatë të tillë, u ndërhy me një nismë legjislative ku propozo-
hej që në momentin që gjyqtarët zgjidheshin anëtarë të KLD nga Konferenca 
Gjyqësore, ata nuk duhej të ushtronin më detyrën e gjyqtarit deri në përfun-
dim të mandatit 5 vjeçar si anëtar i KLD. Por Gjykata vendosi se qenia gjy-
qtar do të thotë të ushtrosh gjatë gjithë kohës detyrën e gjyqtarit, pra dhënien 
e drejtësisë, përndryshe nuk mund të quhesh i tillë. Gjetja e mekanizmit për të 
shmangur konfliktin e interesit, në këtë rast u gjet si e papajtueshme me kon-
ceptin e Kushtetutës për përbërjen e KLD. Ajo që të bie në sy është se Gjykata 
në këtë rast e ka theksuar përjashtimin nga rregulli se kur dy dispozita ligjore 
të të njëjtit rang bien ndesh, kjo nuk është domosdoshmërisht antikushtetut-
shmëri. Sipas saj, mungesa e harmonizimit të dispozitave të një ligji me ato 
të ligjeve të tjera mund të mos krijojë në vetvete antikushtetutshmëri, por kur 
paqartësia krijon probleme të tilla që çojnë në zbatim të gabuar të dispozitave 
ligjore dhe në cenim të parimit të shtetit të së drejtës e të sigurisë juridike, 
atëherë nuk mund të pranohet se këto norma janë të pajtueshme edhe me 
frymën e Kushtetutës. 

Përveç sa më lart, Gjykata në këtë vendim është ndalur edhe tek 
mënyra se si arrin të pasqyrohet parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve 
në përbërjen e KLD, si organi më i lartë i administrimit të gjyqësorit. Ajo 
duke iu referuar edhe kompetencës së Kuvendit për të zgjedhur 3 anëtarë të 
KLD, pranisë së Ministrit të Drejtësisë, si përfaqësues i ekzekutivit, dhe 9 
gjyqtarëve të zgjedhur nga tërësia e gjyqtarëve (Konferenca Gjyqësore) thek-
soi se ky është mishërimi i parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve 
brenda një organi kushtetues i ngarkuar me mirëqeverisjen e gjyqësorit. Për 
këtë arsye, ajo vlerësoi se tre anëtarët që zgjidhen nga Kuvendi nuk është e 
nevojshme të jenë gjyqtarë, pasi kjo kategori është mjaft e mirë e përfaqësuar 
në këtë organ. Prania e vullnetit të ligjvënësit dhe ekzekutivit balancojnë më 
së miri gjyqësorin dhe anasjelltas, gjithmonë në shërbim të funksionimit sa 
më të mirë të tij, si një nga shtyllat themelore të shtetit të së drejtës.

Sot, ekziston mundësia që gjyqtarë të largohen për një periudhë të 
caktuar (p.sh 3 vjeçare) nga detyra si gjyqtarë dhe të punojnë brenda ose 
jashtë sistemit gjyqësor (jo si gjyqtarë, por p.sh në administratën publike) dhe 
të rikthehen sërish në detyrë pas këtij afati. Gjatë kësaj kohe ata ruajnë sta-
tusin e tyre si gjyqtarë por nuk e ushtrojnë detyrën e dhënies së drejtësisë. Ky 
parashikim është menduar se i shërben hapjes së gjyqësorit për t’u pajisur 
edhe me eksperienca të tjera përveç asaj të dhënies së drejtësisë.
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Vendimi nr.19, datë 3.5.2007 (V-19/2007 – Për buxhetin e institucioneve 
të pavarura)

Fjalë kyçe: pavarësia e organeve kushtetuese; autonomia funksionale, orga-
nizative dhe financiare; hierarkia e akteve normative, fuqia juridike e ligjeve organike. 

“Në demokracinë si formë e qeverisjes, parimi i rëndësishëm i ndarjes dhe 
i balancimit të pushteteve synon kryesisht të mënjanojë përqendrimin e pushtetit 
në duart e një organi apo të personave të caktuar, gjë që praktikisht mbart me 
vete rrezikun e shpërdorimit të tij. ...Tri pushtetet qendrore duhet të ushtrohen 
jo vetëm në mënyrë të pavarur por edhe në mënyrë të balancuar. Kjo gjë arrihet 
nëpërmjet zgjidhjeve kushtetuese që garantojnë kontroll të ndërsjellë dhe ekuilibër 
të mjaftueshëm midis pushteteve, pa cenuar dhe pa ndërhyrë në kompetencat e 
njeri-tjetrit. 

...Kushtetuta parashikon edhe krijimin e organeve të tjera qendrore me 
pozicion neutral ose të ndërmjetëm, vendi dhe roli i të cilëve është mjaft i rëndë-
sishëm në funksionimin e shtetit demokratik si dhe mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive themelore të shtetasve. Edhe këto organe të rëndësishme, në ushtrimin e 
funksioneve të tyre kushtetuese, gëzojnë pavarësi që garantohet me dispozita të 
veçanta të Kushtetutës. Ide qendrore mbetet shpërndarja e pushtetit shtetëror në 
disa organe apo mekanizma qendrore kushtetues, të cilët e ushtrojnë atë në mënyrë 
të pavarur, por duke krijuar gjithnjë mundësinë që secili prej tyre të kontrollohet 
në mënyrë reciproke.

...ligjet organike të organeve kushtetuese zbërthejnë më tej dhe konkreti-
zojnë më qartë dhe më mirë pavarësinë e organeve dhe institucioneve kushtetuese 
që garantojnë sipas rastit dispozita të veçanta të Kushtetutës. Kjo pavarësi nuk 
është thjesht një privilegj i tyre, por një prerogativë e vërtetë dhe e domosdoshme, 
e cila u jep më shumë siguri, qëndrueshmëri dhe efikasitet organeve dhe institu-
cioneve kushtetuese në ushtrimin e detyrave të tyre. Nocioni i pavarësisë nuk ka 
dhe nuk mund të ketë të njëjtën përmbajtje apo kuptim referuar në tërësi të gjithë 
organeve apo institucioneve kushtetuese. Ai ndryshon në varësi të natyrës së orga-
nit, detyrave dhe funksioneve e tij kushtetuese. Megjithatë, marrë në tërësi, duhet 
vënë në dukje se pavarësia e tyre e garantuar me Kushtetutë dhe me ligjet organike 
përkatëse, ka si përbërës apo elementë të qenësishëm të saj pavarësinë organizative, 
pavarësinë funksionale dhe pavarësinë financiare.”

Rrethanat e çështjes

Me propozim të Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shq-
ipërisë ka miratuar ligjin nr. 9584, datë 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet 
dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve 
të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”. Kërkuesit, Kryetari i Kontrollit të 
Lartë të Shtetit dhe Avokati i Popullit, i kanë kërkuar Gjykatës Kushtetuese 
të shfuqizojë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, 
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disa prej dispozitave të këtij ligji 
Sipas kërkuesve, ligji bie ndesh me nenin 6 të Kushtetutës, në të cilin 

theksohet, ndër të tjera, se organizimi dhe funksionimi i organeve të parashi-
kuara në Kushtetutë rregullohen me ligjet e tyre përkatëse si dhe me nenin 81, 
pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës, ku vihet në dukje se ligjet për organizimin 
dhe funksionimin e këtyre organeve duhet të miratohen me tri të pestat e të 
gjithë anëtarëve të Kuvendit. Për më tepër, sipas tyre, këto dispozita cenojnë 
rëndë edhe pavarësinë e organeve kushtetuese, e cila garantohet nga një sërë 
dispozitash të tjera kushtetuese dhe nga nene të veçantë të ligjeve organike të 
miratuar në bazë e për zbatim të Kushtetutës. Pretendimeve të mësipërme u 
është bashkuar edhe subjekti i interesuar Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ndërsa 
subjektet e interesuara Gjykata e Lartë dhe Prokuroria e Përgjithshme, në 
ndryshim nga subjektet e tjera, kërkuan shfuqizimin si të papajtueshëm me 
Kushtetutën vetëm të pikës 1 të nenit 1 dhe të pikave 1 e 2 të nenit 10 të ligjit 
që kundërshtohet.  

Subjektet e interesuara, Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave, vuri në 
dyshim, që në fillim, legjitimimin e Avokatit të Popullit si kërkues në këtë gjy-
kim kushtetues. Ato gjithashtu kundërshtuan të gjitha pretendimet e kërkue-
sve duke theksuar, ndër të tjera, se dispozitat objekt i këtij gjykimi kushtetues, 
në këndvështrimin juridik-formal, nuk kanë lidhje dhe, për rrjedhojë, ato nuk 
prekin ligjet organike të organeve kushtetuese. Sipas tyre, përmbajtja e kë-
tyre dispozitave nuk cenon as pavarësinë e këtyre organeve të garantuara nga 
Kushtetuta dhe ligjet organike përkatëse.

Arsyetimi i Gjykatës 

Mbi legjitimimin 

Gjykata Kushtetuese çmon se është i pathemeltë pretendimi i më-
sipërm i subjektit të interesuar, sipas të cilit Avokati i Popullit nuk legjitimohet 
si kërkues në këtë gjykim kushtetues. Ndryshe nga Kryetari i Kontrollit të 
Lartë të Shtetit, i cili, në përputhje me shkronjën “ç” të nenit 134 të Kush-
tetutës, paraqitet në këtë rast, si kërkues në mbrojtje të interesave të të gjithë 
organeve kushtetuese, Avokati i Popullit paraqitet si kërkues vetëm për mbro-
jtjen e interesave të tij në bazë të shkronjës “dh” të pikave 1 dhe 2 të nenit 134. 
Si interesa të tij janë përcaktuar edhe normat apo rregullat që kanë të bëjnë 
me organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni kushtetues, pavarësisht 
nëse janë vërtetuar ose jo pasojat.106 

Mbi pavarësinë e organeve kushtetuese

Në nenin 7 të Kushtetutës, deklarohet shprehimisht se “Sistemi i qe-

106  Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.49, datë 31.07.2000.
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verisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin ndër-
mjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor”. Në këtë dispozitë është 
sanksionuar një prej elementëve më të qenësishëm të parimit të shtetit të së 
drejtës, për të cilin bëhet fjalë që në preambulën e Kushtetutës. Në demokraci-
në si formë e qeverisjes, parimi i rëndësishëm i ndarjes dhe i balancimit të 
pushteteve synon kryesisht të mënjanojë përqendrimin e pushtetit në duart 
e një organi apo të personave të caktuar, gjë që praktikisht mbart me vete 
rrezikun e shpërdorimit të tij. Për këtë qëllim, pavarësisht se pushteti shtetëror 
në tërësi është një dhe i pandarë, brenda tij ka një sërë ndërthurjesh dhe ra-
portesh të ndërsjella që Kushtetuta krijon ndërmjet segmenteve të caktuara 
të tij. Pra, në thelb, në bazë të këtij parimi, tri pushtetet qendrore duhet të 
ushtrohen jo vetëm në mënyrë të pavarur por edhe në mënyrë të balancuar. 
Kjo gjë arrihet nëpërmjet zgjidhjeve kushtetuese që garantojnë kontroll të 
ndërsjellë dhe ekuilibër të mjaftueshëm midis pushteteve, pa cenuar dhe pa 
ndërhyrë në kompetencat e njeri-tjetrit. Pushteti gjyqësor zë një pozicion të 
veçantë. Ai është i pavarur në dhënien e drejtësisë. Në këtë funksion, gjy-
qtarët u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Ata duhet të jenë të paan-
shëm dhe objektivë në gjykimin e çështjeve. Mbi këtë bazë, krijohen raporte 
të caktuara ndërmjet organeve dhe institucioneve qendrore kushtetuese që 
përfaqësojnë një nga tre pushtetet kryesore, por duke bërë kujdes që në çdo 
rast të respektohet pavarësia kushtetuese e secilit prej tyre. Përveç kësaj, Kush-
tetuta parashikon edhe krijimin e organeve të tjera qendrore me pozicion neu-
tral ose të ndërmjetëm, vendi dhe roli i të cilëve është mjaft i rëndësishëm në 
funksionimin e shtetit demokratik si dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të shtetasve. Edhe këto organe të rëndësishme, në ushtrimin e funk-
sioneve të tyre kushtetuese, gëzojnë pavarësi që garantohet me dispozita të 
veçanta të Kushtetutës. Ide qendrore mbetet shpërndarja e pushtetit shtetëror 
në disa organe apo mekanizma qendrore kushtetues, të cilët e ushtrojnë atë 
në mënyrë të pavarur, por duke krijuar gjithnjë mundësinë që secili prej tyre 
të kontrollohet në mënyrë reciproke. Një zgjidhje e këtillë është veçanërisht e 
rëndësishme dhe e domosdoshme në regjimin parlamentar të qeverisjes. 

Një nga mjetet më të rëndësishme për mbrojtjen e pavarësisë së or-
ganeve apo institucioneve kushtetuese është veçanërisht përcaktimi i saktë i 
mekanizmave dhe procedurave për zgjedhjen, emërimin dhe sidomos shkar-
kimin e drejtuesve apo anëtarëve të tyre. Parashikimi, për këtë qëllim, i me-
kanizmave të tillë si shumica e cilësuar në Kuvend, vendimmarrja e Presiden-
tit të Republikës ose e Gjykatës Kushtetuese, vlerësohet si masë e rëndësishme 
dhe efektive në funksion të ruajtjes dhe forcimit të kësaj pavarësie...Referimi 
i drejtpërdrejtë nga Kushtetuta i mënyrës së miratimit të ligjeve organike të 
institucioneve të sipërpërmendura u jep atyre fuqi të veçantë juridike në kra-
hasim me aktet e zakonshme të ligjvënësit. Për këtë arsye, në hierarkinë e ak-
teve, ata renditen pas Kushtetutës dhe para ligjeve të zakonshme të Kuvendit. 
Mbështetur në këto konsiderime, Gjykata Kushtetuese rithekson se ligjet e 
zakonshme duhet të nxirren jo vetëm në bazë dhe për zbatim të Kushtetutës, 
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por duhet treguar kujdes i veçantë që ata të mos prekin rregullimet që përfshi-
hen natyrshëm në sferën ekskluzive të ligjeve organike, përndryshe ato do të 
binin në kundërshtim me nenet 6 dhe 81, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës. 
Nga ana tjetër, kjo do të thotë se edhe ndryshimet që mund t’u bëhen këtyre 
ligjeve ose dispozitave të veçanta të tyre nuk mund të arrihen nëpërmjet një 
ligji të thjeshtë, por nëpërmjet një ligji që do të kërkonte sërish të paktën tri 
të pestat e deputetëve. Kjo gjë arsyetohet me faktin e thjeshtë se rendi juridik 
nuk përbëhet nga norma juridike të barasvlershme apo me të njëjtën fuqi ju-
ridike, përkundrazi ai është një sistem i shkallëzuar, ku normat e së drejtës 
renditen në bazë të fuqisë juridike që kanë. Uniteti i këtij sistemi qëndron në 
varësinë që ekziston ndërmjet normës “krijuese” dhe normës së “krijuar”.107

Gjykata Kushtetuese konsideron të rëndësishme të ritheksojë se lig-
jet organike zbërthejnë më tej dhe konkretizojnë më qartë dhe më mirë pa-
varësinë e organeve dhe institucioneve kushtetuese që garantojnë sipas rastit 
dispozita të veçanta të Kushtetutës. Kjo pavarësi nuk është thjesht një priv-
ilegj i tyre, por një prerogativë e vërtetë dhe e domosdoshme, e cila u jep 
më shumë siguri, qëndrueshmëri dhe efikasitet organeve dhe institucioneve 
kushtetuese në ushtrimin e detyrave të tyre. Nocioni i pavarësisë nuk ka dhe 
nuk mund të ketë të njëjtën përmbajtje apo kuptim referuar në tërësi të gjithë 
organeve apo institucioneve kushtetuese. Ai ndryshon në varësi të natyrës 
së organit, detyrave dhe funksioneve e tij kushtetuese. Megjithatë, marrë në 
tërësi, duhet vënë në dukje se pavarësia e tyre e garantuar me Kushtetutë dhe 
me ligjet organike përkatëse, ka si përbërës apo elementë të qenësishëm të 
saj pavarësinë organizative, pavarësinë funksionale dhe pavarësinë financiare. 
Përveç çështjeve që kanë të bëjnë me zgjedhjen, emërimin apo shkarkimin e 
drejtuesve apo funksionarëve të tjerë të lartë të organeve dhe institucioneve 
kushtetuese, ndër të tjera, pavarësia organizative gjen shprehje edhe në të dre-
jtën e tyre që të hartojnë e caktojnë vetë, në përputhje me kritere të caktuara, 
strukturën dhe organikën e tyre, përfshirë këtu edhe të drejtën e caktimit të 
drejtorëve dhe  këshilltarëve, numrin dhe përbërjen e funksionarëve të kabine-
teve ndihmëse, emërimin e funksionarëve të niveleve më të ulëta, rekrutimin 
e personelit në nivele të ndryshme, etj.

Pavarësia funksionale e organeve dhe institucioneve kushtetuese është 
e lidhur ngushtësisht me përmbajtjen e veprimtarisë që këto realizojnë, e cila 
rregullohet drejtpërsëdrejti dhe e ka themelin e vet në dispozitat përkatëse 
kushtetuese. Në përputhje me detyrat që i ka ngarkuar Kushtetuta, secili prej 
tyre është i pajisur me pushtet të mjaftueshëm që i jep atij mundësinë të marrë 
vendime në mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë organ apo institucion tjetër, në 
përbërje ose jo të një prej tri pushteteve qendrore, nuk mund të ndërhyjë në 
trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve që, sipas rastit, do të përbënin objektin 
qendror të veprimtarisë së organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese. 

Pavarësia financiare e organeve ose institucioneve kushtetuese nuk 

107 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (1960), fq.228
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ka dhe nuk mund të ketë të njëjtën natyrë me pavarësinë organizative ose me 
atë funksionale të tyre. Ky aspekt i pavarësisë varet kryesisht nga mundësitë 
financiare të vet shtetit, të cilat reflektohen periodikisht në buxhetin vjetor të 
tij, buxhet që miratohet me ligj të veçantë nga Kuvendi, në bazë të projektit 
të hartuar nga Këshilli i Ministrave. Në këtë proces mbahen mirë parasysh 
veçanërisht parimet e unitetit dhe universalitetit të buxhetit si dhe ai i ekono-
mizmit dhe i kursimit të tij. Po kështu, rol mjaft të rëndësishëm në këtë dre-
jtim luajnë edhe planet për investime publike, politikat ekonomike e sociale, 
objektivat apo prioritetet e qeverisjes së vendit në periudha të ndryshme të 
saj, etj.

Mbështetur në sa u trajtua më sipër dhe duke u shprehur në terma 
të përgjithshëm, pavarësia financiare duhet kuptuar si një financim i tillë i 
organeve dhe institucioneve kushtetuese, i cili duhet t’u mundësojë atyre të 
ushtrojnë normalisht veprimtarinë për përmbushjen e funksioneve që Kush-
tetuta u ka ngarkuar, pa ndërhyrjen ose ndikimin e qeverisë, e politikës apo 
faktorëve të tjerë të jashtëm me këtë veprimtari, gjë që do të mund të cenonte 
rëndë ushtrimin e kompetencave tyre. Me fjalë të tjera, pavarësia financiare e 
këtyre organeve konsiston në të drejtën për të propozuar në Kuvend buxhetin 
e tyre vjetor, veçanërisht në të drejtën e menaxhimit të pavarur të këtij buxheti 
në përputhje me ligjin. Megjithëse Buxheti i Shtetit përbën akt politik që merr 
jetë përmes bashkëpunimit dhe bashkëveprimit të Këshillit të Ministrave me 
Kuvendin, përsa u përket shqyrtimit dhe miratimit të zërave buxhetorë të or-
ganeve dhe institucioneve kushtetuese, sipas rastit dhe përmes konsultimeve, 
është e domosdoshme të merren parasysh edhe kërkesat dhe nevojat e tyre për 
ushtrimin normal të funksioneve kushtetuese për të cilat ata janë krijuar. Nga 
ana tjetër, dispozitat kushtetuese dhe ligjet organike përkatëse përcaktojnë 
qartazi se menaxhimi i këtij buxheti në përputhje me ligjin duhet t’u lihet në 
dorë vetë këtyre organeve. Sigurisht, ato i dinë dhe i vlerësojnë më mirë se 
kushdo tjetër kërkesat dhe problemet e tyre, nevojat për investime, objektivat 
që synojnë të arrijnë, etj. 

Gjykata Kushtetuese çmon se Kuvendi, si organi më i lartë përfaqë-
sues dhe mbartës i sovranitetit të popullit është padyshim organi qendror 
dhe më i rëndësishëm i pushtetit shtetëror. Si i tillë, Kuvendi shfaqet para 
së gjithash si organ ligjvënës dhe në ushtrimin e këtij funksioni kryesor, ai 
mbështetet së pari te dispozitat kushtetuese, sepse ligjet që miraton duhet të 
nxirren në bazë dhe për zbatim të tyre. Në këtë kuptim, ai shfaqet edhe si 
interpretues i parë i normës kushtetuese. Hapësira e këtij interpretimi varet 
nga karakteri dhe natyra e dispozitave kushtetuese që lidhen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë me ligjin që do të miratohet ose me dispozita 
të veçanta të tij. E rëndësishme është të ruhen, në çdo rast, vlerat dhe pari-
met themelore të deklarimeve kushtetuese. Brenda kësaj hapësire, Kuvendi 
ka të drejtë të zbatojë apo konkretizojë politika të caktuara për përmirësi-
min e qeverisjes dhe zhvillimin e vendit në tërësi, të cilat janë përcaktuar 
si prioritete në programin zgjedhor të shumicës parlamentare. Përveç kësaj, 
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Kuvendi, përmes procesit ligjvënës, ka detyrën dhe përgjegjësinë t’u përgjigjet 
në mënyrë të vazhdueshme, me realizëm, sa më shpejt dhe sa më drejt edhe 
prioriteteve apo problemeve të ndryshme të vendit. Në të gjitha rastet, është 
e rëndësishme të ritheksohet se ligji i ri apo dispozita të veçanta të tij të mos 
bien ndesh me dispozitat kushtetuese, pasi Kushtetuta qëndron në majë të 
piramidës së akteve normative që kanë fuqi në territorin e Republikës së Shq-
ipërisë.

Ligji që kundërshtohet ka pasur si qëllim kryesor rregullimin e 
mënyrës së përcaktimit të pagave, shpërblimeve dhe strukturave organike të 
institucioneve kushtetuese e të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara 
me ligj, gjë që deklarohet shprehimisht që në pikën 1 të nenit 1. Përmes ven-
dosjes së një ekuilibri hierarkik mes organeve kushtetuese është synuar të 
ndërtohet një piramidë e qëndrueshme e pagave buxhetore. Kështu, ndër të 
tjera, ligji vendos, përmes koefiçentëve, raporte të caktuara ndërmjet pagave 
të titullarëve të organeve dhe institucioneve kushtetuese me pagën e Presiden-
tit të Republikës, e cila qëndron në majën e piramidës së pagave dhe përcak-
tohet çdo vit në ligjin për Buxhetin e Shtetit, sipas propozimit që bën  Këshilli 
i Ministrave.

Pa hyrë në vlerësimin e hollësishëm të qëllimit të ligjit, Gjykata Kush-
tetuese çmon se mjetet e përdorura për arritjen e këtij qëllimi nuk janë kush-
tetuese. Për çështjet që rregullohen me ligjin objekt shqyrtimi ka rregullime të 
posaçme në ligjet organike, të cilat respektojnë, brenda hapësirës kushtetuese, 
pavarësinë financiare të tyre për këtë qëllim. 

Përsa më sipër, Gjykata Kushtetuese, mbështetur në kuptimin e 
dispozitave të neneve 6 dhe 81, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës, nxjerr 
përfundimin se dispozitat që kundërshtohen nga kërkuesit nuk duheshin mi-
ratuar me shumicë të thjeshtë të anëtarëve të Kuvendit, por me tri të pestat e 
tyre, pasi problemet që ato trajtojnë përbëjnë në mënyrë të dukshme objekt 
rregullimi të ligjeve organike përkatëse të organeve dhe institucioneve kush-
tetuese. Gjykata Kushtetuese, në përfundim të gjykimit, arrin në konkluzi-
onin se dispozitat objekt shqyrtimi duhet të shfuqizohen vetëm sa u takon 
rregullimeve që prekin mënyrën e funksionimit të institucioneve të pavarura 
kushtetuese. Rregullimet lidhur me institucionet e pavarura të krijuara me ligj 
nuk janë objekt i këtij shqyrtimi kushtetues. 

Koment

Edhe një herë në këtë vendim, Gjykata është ndalur tek hierark-
ia e akteve normative sipas Kushtetutës shqiptare duke theksuar jo vetëm 
pajtueshmërinë e akteve më të ulta me ato më të larta, por edhe kritere të 
tjera që lidhen me ekzistencën e hierarkisë siç është detyrimi për të miratuar 
me shumicë të cilësuar ligje që parashikohen në nenin 81/2 të Kushtetutës. 
Gjykata është treguar e kujdesshme të mos ndërhyjë më shumë se ç’duhet në 
diskrecionin e ligjvënësit për të rregulluar çështje të ndryshme që ai i konsid-
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eron të nevojshme për t’i rregulluar. Ajo ka theksuar se ndërhyrjet e ligjvënësit 
duhet të bëhen sipas kritereve të përcaktuara nga Kushtetuta për këtë qëllim., 
pra nëpërmjet mekanizmit të ndërhyrjes me akte që miratohen me shumicë 
të cilësuar dhe jo me shumicë të thjeshtë siç ishin miratuar aktet objekt shqyr-
timi nga kjo Gjykatë. 

Garantimi i pavarësisë së institucioneve kushtetuese është një ob-
jektiv i vazhdueshëm i dispozitave kushtetuese dhe i vetë praktikës së kësaj 
Gjykate, e cila e ka konsideruar si element të rëndësishëm të funksionimit të 
shtetit të së drejtës. Këtë qëndrim ajo e ka mbajtur edhe në vendime të tjera 
p.sh lidhur me mirëadministrimin e buxhetit të institucioneve kushtetuese. 
Ajo ka theksuar me forcë se pavarësia e organeve kushtetuese nuk mund të 
kuptohet pa autonominë funksionale, financiare dhe administrative, prandaj 
çdo ndërhyrje në këto komponentë sjell pengesa në veprimtarinë e tyre.
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Vendimi nr.21, datë 7.6.2007 (V-21/2007 – Transferimi i gjyqtarëve)

Fjalë kyçe: pavarësia e pushtetit gjyqësor, transferimi i gjyqtarëve, masat di-
siplinore.

“...Termi transferim, në përmbajtjen e tij nuk nënkupton ... transferimin 
me pëlqimin e gjyqtarit dhe as transferimin për nevojat e riorganizimit të sistemit 
gjyqësor, por për një lloj transferimi që përdoret si një masë disiplinore ndaj gjyq-
tarit. Për këtë ligjvënësi mund të kishte përdorur edhe një term tjetër siç mund të 
ishte dërgimi në një gjykatë tjetër ose lëvizja në një gjykatë tjetër, etj. Me qëndrimet 
që mban Kushtetuta për transferimin që, si rregull, kërkon pëlqimin e gjyqtarit, 
ajo indirekt siguron, jep garanci për pavarësinë e tij. Duke bërë një përjashtim për 
rastet kur bëhet fjalë për riorganizimin e sistemit gjyqësor, ajo ve në balancë inte-
resat e tij vetjake me ato publike që lidhen drejtpërsëdrejti me mosfunksionimin e 
një gjykatë konkrete të këtij sistemi.”

Rrethanat e çështjes

Kërkuesi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër, ka paraqitur 
kërkesë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dhe ka kërkuar: Riven-
dosjen në afat të padisë; kundërshtimin e vendimit nr. 175/2, datë 28.04.2005 
të Këshillit të Lartë të Drejtësisë; pezullimin e zbatimit të vendimit të më-
sipërm; kthimin në vendin e mëparshëm të punës dhe pagimin e diferencës 
së pagës. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi ka dëgjuar kërkuesin që 
ka kërkuar pezullimin e gjykimit të çështjes dhe dërgimin e saj në Gjykatën 
Kushtetuese, për t’u shprehur për papajtueshmërinë e nenit 42/5 të ligjit nr. 
8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë”, me Kushtetutën, ka vendosur pranimin e kërkesës së tij, pezul-
limin e gjykimit të çështjes e dërgimin e sajë pranë Gjykatës Kushtetuese.

Në mënyrë të përmbledhur kërkuesi ka parashtruar se Kushtetuta jo 
vetëm që e ndan transferimin nga masat disiplinore, por përkundrazi vendos 
rregullin e përgjithshëm ndalues për transferimin e gjyqtarit pa pëlqimin e tij, 
me përjashtim të rastit kur ai bëhet për nevojat e riorganizimit të sistemit gjy-
qësor. Sipas kërkuesit, transferimi si masë disiplinore sjell efekte dhe pasoja jo 
vetëm për atë, por edhe për komunitetin e qytetarëve, të cilët kanë të drejtë të 
përfitojnë të njëjtën cilësi shërbimi nga organet gjyqësore. Kushtetuta e ndan 
transferimin nga masat disiplinore dhe vendos rregullin e përgjithshëm ndal-
ues për transferimin e gjyqtarëve pa pëlqimin e tyre me përjashtim të rasteve 
për nevojat e riorganizimit të sistemit gjyqësor. Duke qenë kështu, dispozita 
e ligjit të lartpërmendur atakon Kushtetutën, prandaj duhet të konsiderohet e 
papajtueshme me të.

Përfaqësuesit e Kuvendit të Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave 
parashtruan se:

Gjykata referuese nuk ka qenë në kushtet e parashikuara nga neni 
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145/2 i Kushtetutës dhe neni 68 i ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për or-
ganizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shq-
ipërisë; neni 42/5 i ligjit që është bërë objekt i shqyrtimit gjyqësor nuk bie 
ndesh as me parimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor e as me konceptin që 
ka Kushtetuta për pavarësinë e gjyqtarëve.

Përfaqësuesi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka pretenduar se gjykata 
referuese nuk është ndodhur në kushtet e nenit 145 të Kushtetutës dhe këtë 
fakt e kanë nënvizuar edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në ven-
dimin e tyre. Nocioni i transferimit që gjendet në nenin 147 të Kushtetutës 
nuk duhet të ngatërrohet me atë që ka ligji në lidhje me të si masë disiplinore.

Arsyetimi i Gjykatës 

Kushtetuta, duke parashikuar një standard të rëndësishëm për mbro-
jtjen e statusit të gjyqtarëve, është përqendruar vetëm në trajtimin e transfer-
imit e të shkarkimit të tyre nga detyra, pa bërë fjalë edhe për masat e tjera 
disiplinore. Për këto raste norma kushtetuese zbatohet drejtpërsëdrejti. Për-
jashtimi kushtetues i parashikuar në nenin 4, pika 3 të Kushtetutës nënkupton 
se normat kushtetuese mund të mos gjejnë zbatim drejtpërsëdrejt kur Kush-
tetuta ka ngarkuar organet shtetërore për të nxjerrë ligjet dhe aktet e tjera 
nënligjore, me qëllim rregullimin e marrëdhënieve në fusha të ndryshme.108

Kushtetuta e ka trajtuar transferimin si një mjet të nevojshëm që mund 
të përdoret vetëm me pëlqimin e gjyqtarit ose për nevojat e riorganizimit të 
sistemit gjyqësor për të cilin nuk është e domosdoshme marrja e pëlqimit 
të tij. Veç këtyre, pika 4, ka zgjidhur dhe një problem tjetër të rëndësishëm, 
duke ngarkuar Këshillin e Lartë të Drejtësisë për të vendosur edhe për masat 
disiplinore. Gjykata Kushtetuese është shprehur se kjo dispozitë kushtetuese 
përmban elementët e një norme referuese për shkak se mënyrën e transfer-
imit të gjyqtarëve dhe përgjegjësinë e tyre disiplinore ia ka deleguar ligjvë-
nësit duke pranuar se ligjvënësit i është dhënë e drejta që nëpërmjet ligjeve 
të rregullojë në mënyrë të hollësishme çështjet që përfshihen vetëm në këto 
dy drejtime të specifikuara. Është e vërtetë se në rastin e parashikuar pika 4 
e nenit 147 të Kushtetutës nuk shprehet drejtpërdrejt për transferimin edhe 
si masë disiplinore, por për këtë problem të rëndësishëm ajo referon tek ligji 
konkret. 

Pavarësisht se përdoret i njëjti term transferim, ai në përmbajtjen e tij 
nuk nënkupton të njëjtën gjë, pasi nuk bëhet fjalë për transferim me pëlqi-
min e gjyqtarit dhe as për transferim për nevojat e riorganizimit të sistemit 
gjyqësor, por për një lloj transferimi që përdoret si një masë disiplinore ndaj 
gjyqtarit. Për këtë ligjvënësi mund të kishte përdorur edhe një term tjetër siç 
mund të ishte dërgimi në një gjykatë tjetër ose lëvizja në një gjykatë tjetër, etj. Me 
qëndrimet që mban Kushtetuta për transferimin që si rregull kërkon pëlqimin 

108 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 30.11.2005.
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e gjyqtarit, ajo indirekt siguron, jep garanci për pavarësinë e tij. Duke bërë një 
përjashtim për rastet kur bëhet fjalë për riorganizimin e sistemit gjyqësor, ajo 
ve në balancë interesat e tij vetjake me ato publike që lidhen drejtpërsëdrejti 
me mosfunksionimin e një gjykatë konkrete të këtij sistemi. 

...Masat disiplinore që merr Këshilli i Lartë i Drejtësisë kanë kara-
kter të përkohshëm, por i shërbejnë funksionimit normal të veprimtarisë së 
gjykatave. Si të tilla ato i shërbejnë edhe rehabilitimit të gjyqtarit të ndëshkuar. 
Gjykata Kushtetuese është e detyruar ta ballafaqojë këtë koncept me atë që 
ka transferimi sipas doktrinës e sipas legjislacionit të kohës edhe në vendet 
e tjera. Në këtë proces, kjo gjykatë vëren se në dispozitën e kundërshtuar 
transferimi është parashikuar si një masë disiplinore me karakter të përher-
shëm, njëlloj sikur të ishte një marrëdhënie e re pune me afat të pacaktuar. Ky 
qëndrim bie ndesh me konceptin që ka transferimi që karakterin e përkohsh-
mërisë e ka si një ndër elementët e domosdoshëm të tij. Kjo kërkesë është 
shumë e rëndësishme sepse edhe nga ekzistenca ose jo e saj kjo masë dallon 
nga largimi nga puna. Veç kësaj, ligji nuk ka parashikuar as mundësinë që kjo 
masë të parashkruhet me kalimin e një afati të caktuar. Ndryshe nga sa kon-
statohet në legjislacionin e vendeve të ndryshme në përgjithësi janë vendosur 
afate me kalimin e të cilave masat disiplinore në përgjithësi dhe transferimi 
në veçanti, parashkruhen dhe gjyqtarët ndaj të cilëve merren ato, nuk konsid-
erohen si të ndëshkuar.

Gjykata Kushtetuese konstaton se edhe vetëm fakti që transferimi 
nuk është konceptuar konform standardeve të duhura kushtetuese e bën këtë 
dispozitë si të papajtueshme me Kushtetutën, prandaj për këto arsye duhet 
shfuqizuar. Pas kësaj Kuvendi i Shqipërisë, duhet të vlerësojë nëse do ta mbajë 
atë me ndonjë emërtim tjetër edhe si masë disiplinore apo do ta zëvendësojë 
me ndonjë masë tjetër që Kuvendi duhet të modifikojë qëndrimin e tij, duke 
përcaktuar se ajo ka karakter të përkohshëm e se duhet të parashkruhet me 
kalimin e një afati të arsyeshëm ligjor.

Mendim pakice

Gjyqtarët P.Plloçi dhe F. Abdiu kanë shprehur mendimin e tyre kundër 
kryesisht lidhur me probleme të karakterit procedural. Sipas nenit 145/2 të 
Kushtetutës, gjyqtari ose gjykata kur gjatë gjykimit të një çështjeje çmojnë se 
ligji mbi bazën e të cilit gjykon, vjen në kundërshtim me Kushtetutën, nuk e 
zbatojnë atë por e pezullojnë gjykimin e çështjes dhe ia dërgojnë atë Gjykatës 
Kushtetuese për të kontrolluar papajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutën. Në 
rastin konkret, për aq kohë sa gjykata me cilësinë e kërkuesit nuk është shpre-
hur me vendim të ndërmjetëm për pranimin e kërkesës për rivendosjen në afat 
ajo nuk ka çështje për të gjykuar e për pasojë dhe për këtë shkak nuk mund 
të legjitimohet për të paraqitur kërkesën konkrete para Gjykatës Kushtetuese. 
Pra, fakti që ajo nuk ka rivendosur në afat kërkuesin ka shumë rëndësi për 
çështjen sa nuk e lejon gjykatën të vazhdojë hetimin gjyqësor e të merret me 
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provat që i sjellin palët për të vërtetuar apo prapësuar pretendimet e tyre në 
lidhje me themelin e çështjes. Me rëndësi për çështjen është fakti se gjykata 
që ka dërguar këtë çështje në Gjykatën Kushtetuese që në fillim të gjykimit 
të çështjes ka dëgjuar pretendimin e palës së paditur se ajo nuk kishte juridik-
sion për të gjykuar çështjen objekt shqyrtimi e se duhej ta nxirrte atë jashtë 
juridiksionit gjyqësor. Gjykata nuk e ka zgjidhur këtë problem me rëndësi, 
pa zgjidhjen e të cilit nuk mund të bëhet fjalë për juridiksion gjyqësor e për 
gjykatë kompetente. Ne mendojmë se veç problemit që kishte të bënte me 
kërkesën për rivendosjen në afat, gjykata duhej të zgjidhte mundësisht që në 
fillim të shqyrtimit gjyqësor, por patjetër para se të ndërmerrte iniciativën 
për të dërguar çështjen në Gjykatën Kushtetuese, për të ushtruar kontroll in-
cidental, problemin e juridiksionit të saj për të cilin, pala e paditur si kërkesë 
paraprake ka paraqitur pretendimin në lidhje me juridiksionin. 

Jemi kundër mendimit të shumicës edhe me një argument tjetër, i cili 
ka të bëjë me vlerësimin e trajtimin e raportit të hierarkisë së normës kush-
tetuese (neni 145/2 i Kushtetutës) dhe normës procedurale (neni 298 i Kodit 
të Procedurës Civile), që bën fjalë për pezullimin e gjykimit të çështjes. Neni 
145/2 i Kushtetutës është një normë me karakter procedural që për shkak të 
rëndësisë së veçantë është parashikuar si normë kushtetuese. Ajo ka për qël-
lim të krijojë një vizion të ri në lidhje me pushtetin e gjyqtarëve ndaj ligjit kur 
konstatojnë se ai është i papajtueshëm me Kushtetutën. Pa qenë e nevojshme 
për të trajtuar me detaje këtë raport normash, ne mendojmë se gjykata para 
së gjithash duhej të respektonte kërkesat e dispozitës kushtetuese që kërkon 
që gjykata që gjykon një çështje duhet të ketë juridiksion, të jetë kompetente 
për të gjykuar çështjen konkrete e veç këtyre kërkesave të ketë lidhje midis 
çështjes që gjykohet dhe ligjit që çmohet se është i papajtueshëm me Kush-
tetutën. Në rastin konkret mosvlerësimi i këtyre kërkesave të karakterit kush-
tetues e procedural krijon mundësinë që gjykata të abuzojë me kërkesa të tilla 
në zbatimin e kësaj kompetence.

Koment

Në këtë vendim zenë vend dy probleme: së pari, transferimi i gjyq-
tarit si masë disiplinore apo si masë për organizimin e gjyqësorit dhe së dyti, 
procedura e iniciimit të një kontrolli incidental.  E para lidhet me kriteret 
e vendosura nga Kushtetuta për të kryer transferimin e një gjyqtari në një 
gjykatë tjetër (më të ulët ose të njëjtë) si dhe përdorimin e tij si masë dis-
iplinore. Gjykata nuk ka pranuar që transferimi të përdoret edhe si nevojë e 
organizimit të drejtësisë edhe si masë disiplinore. Pasi këto të fundit duhet 
të jenë të tilla që të mos shtohen ose pakësohen, pra të jenë shterruese dhe 
të qarta. Ky element është i rëndësishëm pasi funksioni i gjyqtarit është një 
funksion kushtetues dhe si i tillë duhet trajtuar me mjaft kujdes nga ligjvënësi 
por edhe nga organet e ngarkuara me kontrollin e tij (p.sh KLD). Gjykata 
ka pranuar që ligjvënësi mund të ndërhyjë për ta parashikuar lëvizjen në një 
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gjykatë tjetër më të ulët si masë disiplinore por një gjë të tillë duhet ta parashi-
kojë shprehimisht në aktet përkatëse.

Sa i takon qendrimi të pakicës lidhur me procedurën e ndjekur për 
të paraqitur një çështje para Gjykatës Kushtetuese, ajo është ndalur tek fakti 
që gjykata pa u shprehur për juridiksionin e saj, ka pezulluar çështjen për të 
filluar një kontroll konkret kushtetutshmërie. Sipas pakicës, gjykata duhej ta 
pranonte çështjen për gjykim, pra të deklaronte juridiksionin e saj dhe më pas, 
pasi të kishte dëgjuar palët, të vendoste pezullimin e çështjes dhe dërgimin 
e saj në Gjykatën Kushtetuese. Në fakt, është e nevojshme të plotësohet ky 
kritere, pasi gjykata pa qenë e sigurtë që mund të ketë legjitimitet për shqyrti-
min e një çështje nuk mund të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, thjesht 
bazuar mbi një dyshim të mundshëm. Kriteri kushtetues është që gjykata 
të ketë përpara një çështje për zgjidhje dhe më pas të vlerësojë dispozitën e 
zbatueshme nëse është apo jo kushtetuese. Raste të shqyrtimit të kritereve që 
lidhen me fillimin e një procedure konkrete kontrolli nga gjykatat para kësaj 
Gjykate ka patur vazhdimisht për shkak të problematikës që ato kanë paraqi-
tur në vite.
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Vendimi nr.25, datë 5.12.2008 (V-25/2008 – Pozita juridike e konferencës 
gjyqësore)

Fjalë kyçe: institucione dhe organe kushtetuese, parimi i ndarjes dhe balan-
cimit të pushteteve, pavarësia e pushtetit gyqësor, Konferenca Gjyqësore.  

“...Institucionet kushtetuese konsiderohen si elementë të domosdoshëm 
dhe të pandashëm të shtetit, sepse mungesa e njërit do të sillte ndalimin e veprim-
tarisë së plotë shtetërore dhe zëvendësimi i tyre me institucione të tjera nuk mund 
të mos shkaktojë ndryshim në mënyrë rrënjësore të formës së shtetit. Struktura 
bazë e këtyre institucioneve përcaktohet në mënyrë të drejtpërdrejtë e të plotë nga 
Kushtetuta. ... 

Ndërsa institucionet kushtetuese janë përcaktuar në Kushtetutë, jo të 
gjithë institucionet e parashikuara në Kushtetutë konsiderohen si “institucione/
organe kushtetuese”. Pra, dallimi mes institucioneve kushtetuese dhe institucione-
ve të parashikuara nga Kushtetuta, pavarësisht nga fakti i përmendjes shprehi-
misht prej saj, qëndron se të parët janë organe të nevojshëm e të pashmangshëm 
në përcaktimin e formës se shtetit e të qeverisjes, ndërsa të dytët kontribuojnë për 
përcaktimin e rregullimit demokratik kushtetues dhe si organe ndihmëse nuk janë 
thelbësorë për strukturën kushtetuese të shtetit. 

Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave është një nga parimet themelore të 
shtetit demokratik por nuk përbën një qëllim në vetvete. Respektimi i këtij parimi 
është një kusht i nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njer-
iut...pavarësia e gjyqësorit nuk mund të kuptohet pa pavarësinë e gjyqtarit brenda 
vetë strukturës së gjyqësorit, nëpërmjet të cilës sigurohet që asnjë gjyqtar të mos 
mund të ndërhyjë në veprimtarinë dhe bindjen e një gjyqtari tjetër”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me ligjin nr. 9399, datë 
12.05.2005, ka parashikuar, nëpërmjet rregullimeve juridike, mënyrën e orga-
nizimit dhe të funksionimit të Konferencës Gjyqësore Kombëtare. Sipas këtij 
ligji, Konferenca Gjyqësore Kombëtare e Shqipërisë është organi përfaqësues 
i gjyqtarëve të të gjitha niveleve të Republikës së Shqipërisë, në përbërje të të 
cilit përfshihen anëtarët e Gjykatës së Lartë për shkak të detyrës, kryetarët 
e gjykatave të shkallës së parë, kryetarët e gjykatave të apelit dhe një numër 
i caktuar gjyqtarësh, të zgjedhur nga Konferencat Gjyqësore Rajonale. Në 
këtë ligj janë parashikuar kompetencat e Konferencës Gjyqësore Kombëtare 
dhe rregullat bazë për mënyrën e financimit, funksionimin dhe zgjedhjen e 
anëtarësisë e të organeve drejtuese të saj. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve 
i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese dhe ka kërkuar që ligji nr. 9399, datë 
12.05.2005 “Për organizimin dhe funksionimin e Konferencës Gjyqësore 
Kombëtare” të shfuqizohet si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë, pasi: procedura për miratimin e këtij ligji që rregullon organizimin 
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dhe funksionimin e një institucioni të parashikuar nga Kushtetuta është kryer 
në kundërshtim me nenin 81, pika 2, shkronja “a” të saj; ligji vjen në kundër-
shtim me parimin e ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe cenon 
drejtpërdrejt pavarësinë e gjyqësorit; imponimi nga ligjvënësi i rregullave për 
organizimin dhe funksionimin e trupës gjyqësore në ushtrimin e kompetencës 
kushtetuese për të zgjedhur përfaqësuesit e vet përbën ndërhyrje të drejtpër-
drejtë në vendimmarrjen e pushtetit gjyqësor dhe cenim të pavarësisë së tij.  

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka kërkuar rrëzimin e kërkesës 
duke parashtruar se: Kërkuesi nuk legjitimohet të kërkojë antikushtetutsh-
mërinë e ligjit, në këndvështrim të nenit 81, pika 2, shkronja “a” të Kush-
tetutës, sepse duke mos e argumentuar interesin në këtë gjykim, ai nuk përf-
shihet në grupin e subjekteve që parashikohen në shkronjat “a” deri në “ç” të 
nenit 134, pika 1 të Kushtetutës; neni 147 i Kushtetutës nuk ka parashikuar 
Konferencën Gjyqësore Kombëtare si një institucion kushtetues por Këshillin 
e Lartë të Drejtësisë dhe nuk ka kërkuar që organizimi dhe funksionimi i saj 
të bëhet me ligj; nuk ka cenim të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërm-
jet pushteteve dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor, për arsye se asnjë pushtet 
tjetër nuk ndërhyn tek gjyqësori për të propozuar apo imponuar përzgjedhjen 
e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë është shprehur për pranimin e kërkesës, 
duke i përqendruar parashtrimet e tij me shkrim drejtuar kësaj gjykate, në 
këto drejtime kryesore: ligji ka krijuar një përplasje me frymën e Kushtetutës 
për misionin dhe qëllimin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare duke devijuar 
elementin “kombëtar” nga dimensioni kushtetues, sepse nuk e ka referuar 
zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë te tërësia e gjyqtarëve 
të të gjithë niveleve, por vetëm te një pjesë e tyre; në kundërshtim me vizionin 
dhe frymën e Kushtetutës, ligji u jep disa gjyqtarëve të drejta dhe privilegje më 
shumë se të tjerëve; nenet 3 dhe 4 të ligjit, për të zgjedhur 9 anëtarët e Këshil-
lit të Lartë të Drejtësisë, sanksionojnë një raport të diferencuar dhe një peshë 
të dalluar vote mes anëtarëve të Gjykatës së Lartë e kryetarëve të gjykatave, 
nga njëra anë dhe gjyqtarëve të dy niveleve, nga ana tjetër; mënyra e apli-
kuar për zgjedhjen e anëtarëve të Konferencës Gjyqësore Kombëtare është në 
kundërshtim me frymën demokratike brenda organizmave social-politikë dhe 
të parimit “një anëtar, një votë”

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi legjitimimin e kërkuesit

Gjykata e vlerëson të nevojshme të analizojë paraprakisht legjitim-
imin e Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve. Përfaqësuesi i subjektit të intere-
suar, Kuvendi, e ka argumentuar mungesën e legjitimimit të kërkuesit në këtë 
gjykim kushtetues, për shkak të subjektit konkret që ai përfaqëson (ratione 
personae), për shkak të kalimit të afatit 3 vjeçar për të paraqitur kërkesën (ra-



272

tione temporis), si dhe për shkak të mungesës së lidhjes ndërmjet interesit të tij 
të drejtpërdrejt me thelbin e çështjes në gjykim (ratione materiae). Në kuptim 
të rregullimit të parashikuar nga nenet 131, shkronja “a” dhe 134, pika 2, 
shkronja “f ” të Kushtetutës, kërkuesi legjitimohet ratione personae t’i drejto-
het për këtë çështje Gjykatës Kushtetuese. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve 
është regjistruar si subjekt juridik në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me 
vendimin nr. 2160, datë 25.01.2008. Në nenin 1 të Statutit të Shoqatës është 
parashikuar, si një ndër qëllimet kryesore të saj, “konsolidimi, forcimi dhe 
mbrojtja e pavarësisë së gjyqtarëve dhe të sistemit gjyqësor në tërësi”. 

Kërkesa e Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve, e paraqitur nga kryet-
arja e saj, në kuptim të kompetencës që parashikohet në nenin 10 të Statu-
tit, përmban si argument parësor, që Gjykata e konsideron të përfshirë në 
sferën e qëllimit të kësaj Shoqate, pretendimin për cenim të parimit të ndarjes 
dhe balancimit ndërmjet pushteteve e, në veçanti, të parimit të pavarësisë së 
gjyqësorit, që kanë të bëjnë me rolin e Konferencës Gjyqësore Kombëtare si 
institucioni që zgjedh shumicën absolute të anëtarëve të Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë.  Kërkuesi legjitimohet ratione temporis pasi kërkesa është regjistruar 
brenda afatit të parashikuar në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organiz-
imin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”. 

Në kuptim të nenit 134, pika 2 të Kushtetutës, çështjen e legjitimimit 
të kërkuesit, Gjykata e ka vlerësuar si një ndër aspektet kryesore që përcakton 
inicimin e procesit kushtetues. Për gjykime të kontrollit të kushtetutshmërisë 
së normës subjektet që parashikohen në dispozitën e sipërcituar kanë dety-
rimin për të provuar lidhjen e domosdoshme që duhet të ekzistojë ndërmjet 
veprimtarisë ligjore që ato kryejnë dhe pretendimit për shkelje kushtetuese 
në çështjen e ngritur. Shoqatat (organizatat e tjera) janë parashikuar në ne-
nin 134, pika 1, shkronja “g “ të Kushtetutës, ndër subjektet që ushtrojnë në 
mënyrë të kushtëzuar të drejtën për t’iu drejtuar Gjykatës, duke pasur legjiti-
mitet kushtetues vetëm për çështjet që lidhen me interesat e tyre (shih vendimet 
e Gjykatës Kushtetuese nr. 35, datë 10.10.2007 dhe nr. 17, datë 25.007.2008). 

Neni 81, pika 2, shkronja “a”, i Kushtetutës, që kërkuesi pretendon të 
jetë shkelur nga ligji objekt shqyrtimi, është normë kushtetuese me karakter 
procedural. Në jurisprudencën kushtetuese është argumentuar se subjektet e 
parashikuara në nenin 134, pika 2 të Kushtetutës nuk legjitimohen të kërkoj-
në antikushtetutshmërinë e normës juridike duke paraqitur si argument ekzis-
tencën e veseve formale, në qoftë se vetë norma nuk ka cenuar ndonjë të drejtë 
a liri kushtetuese nga ato që subjekti legjitimohet t’i mbrojë para Gjykatës. Në 
çështjen në shqyrtim, kërkuesi pretendon se ligji i kundërshtuar ka cenuar, si 
në formë ashtu edhe në përmbajtje, standardet kushtetuese që kanë të bëjnë 
me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe, në veçanti, me pa-
varësinë e pushtetit gjyqësor.  

Në jurisprudencën e kësaj Gjykate është theksuar se “deklarimet e ne-
neve 6 dhe 81, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës shprehen në funksion të ga-
rantimit të pavarësisë së organeve dhe institucioneve kushtetuese. Sipas nenit 
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6, organizimi dhe funksionimi i organeve të parashikuara në këtë Kushtetutë 
rregullohet me ligjet e tyre përkatëse…”, ndërsa në nenin 81, pika 2, shkronja 
“a” theksohet, ndër të tjera, se ligjet për organizimin dhe funksionimin e insti-
tucioneve të parashikuara nga Kushtetuta duhet të miratohen me tri të pestat 
e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Kjo pavarësi nuk është thjesht një privilegj i 
tyre, por një prerogativë e vërtetë dhe e domosdoshme, e cila u jep më shumë 
siguri, qëndrueshmëri dhe efikasitet organeve dhe institucioneve kushtetuese 
në ushtrimin e detyrave të tyre” (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 19, datë 
03.05.2007).

Pavarësisht se në formë neni 81, pika 2, shkronja “a” i Kushtetutës 
është normë me natyrë procedurale në thelb ajo mbetet një dispozitë që syn-
on mbrojtjen e institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta. Kjo dispozitë 
kushtetuese është edhe në funksion të mbrojtjes së pavarësisë së gjyqësorit 
dhe pretendimi për cenimin e kësaj prerogative procedurale i ngritur pikërisht 
nga një subjekt, i cili në veprimtarinë ligjore ka një mision të tillë e bën të 
pranishëm ekzistencën e interesit për çështjen në shqyrtim. Në këtë kontekst, 
Gjykata vlerëson se Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve legjitimohet ratione ma-
teriae të kërkojë kontrollin e pajtueshmërisë së ligjit me Kushtetutën.

Mbi qenien e Konferencës Gjyqësore Kombëtare institucion kushtetues

Në kuptimin doktrinar por edhe në atë të jurisprudencës kushtetuese, 
institucionet konsiderohen si tërësi strukturash dhe mekanizmash juridike që 
rregullojnë sjellje brenda një komuniteti shoqëror. Termi “institucion” për-
doret si ndaj zakoneve dhe sjelljeve të rëndësishme për një shoqëri, ashtu 
dhe ndaj organizimeve formale të qeverisjes dhe të shërbimeve publike. Si 
mekanizma të rendit dhe të bashkëpunimit shoqëror, institucionet shfaqen 
qoftë si organizma (organe) formale, objektivisht reale, ashtu edhe si tërësi 
rregullash që përcaktojnë një situatë juridike të dhënë. Për rrjedhojë, edhe 
termi “organ”, në kuptimin e përgjithshëm të tij, konceptohet si instrument 
me funksion të caktuar, por dhe si element që, i lidhur me strukturën e një 
institucioni, siguron funksionimin normal të tij.

Doktrina dhe jurisprudenca kushtetuese e kanë bërë dallimin ndër-
mjet institucioneve kushtetuese nga njëra anë, dhe institucioneve me rëndësi kush-
tetuese apo të parashikuara nga Kushtetuta, nga ana tjetër. Institucionet kush-
tetuese konsiderohen si elemente të domosdoshme dhe të pandashme të 
shtetit, sepse mungesa e njërit do të sillte ndalimin e veprimtarisë së plotë 
shtetërore dhe zëvendësimi i tyre me institucione të tjera nuk mund të mos 
shkaktonte ndryshim në mënyrë rrënjësore të formës së shtetit. Struktura 
bazë e këtyre institucioneve përcaktohet në mënyrë të drejtpërdrejtë e të plotë 
nga Kushtetuta. Megjithatë, Gjykata çmon të nevojshme të theksojë se ndërsa 
institucionet kushtetuese janë përcaktuar në Kushtetutë, jo të gjithë institucionet e 
parashikuara në Kushtetutë konsiderohen si “institucione/organe kushtetuese”. 
Pra, dallimi mes institucioneve kushtetuese dhe institucioneve të parashikuara nga 
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Kushtetuta, pavarësisht nga fakti i përmendjes shprehimisht prej saj, qëndron 
se të parët janë organe të nevojshëm e të pashmangshëm në përcaktimin e 
formës se shtetit e të qeverisjes, ndërsa të dytët kontribuojnë për përcaktimin e 
rregullimit demokratik kushtetues dhe si organe ndihmëse nuk janë thelbësorë 
për strukturën kushtetuese të shtetit. Nga kjo analizë, Gjykata nxjerr konkluz-
ionin se Kushtetuta, në neni 81/2, shkronja “a” me termin “institucioneve 
të parashikuara nga Kushtetuta”, ka pasur parasysh një shtrirje të gjerë të 
tij, duke përfshirë në të njëjtin rregullim procedural miratimin e ligjeve, si 
për organizimin dhe funksionimin e institucioneve kushtetuese, ashtu edhe 
për institucionet e parashikuara prej saj. Në këtë rregullim kushtetues nuk 
përfshihen vetëm institucionet kushtetuese, sipas kuptimit të dhënë më lartë, 
por edhe ato institucione të parashikuara nga Kushtetuta, të cilat, nëpërmjet 
saj, kanë fituar si personalitetin juridik ashtu edhe kompetencën kushtetuese. 
Gjykata e çmon të nevojshme të sqarojë se jo çdo institucion që përmendet në 
Kushtetutë duhet të përfshihet domosdoshmërish në procedurën e miratimit 
të ligjit sipas nenit 81, pika 2, shkronja “a”. Ky qëndrim është rrjedhojë e 
faktit të ekzistencës së dallimit thelbësor ndërmjet institucioneve të parashikuara 
nga Kushtetuta dhe institucioneve që vetëm sa përmenden prej saj. Kuptimi i 
termit “institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta” lidhet me vullnetin 
e kushtetutbërësit për t’i dhënë institucionit personalitet juridik, me qëllim 
përmbushjen prej tij të kompetencës specifike kushtetuese. Në Kushtetutë për-
menden edhe institucione të tjera, të cilat nuk pajisen prej saj me kompetencë 
kushtetuese. Për rrjedhojë, institucione të tilla si, “drejtuesit e institucioneve 
shtetërore”(neni 80), “drejtori i shërbimit informativ të shtetit”(neni 92, shkro-
nja “f ”), “Kryetari i Akademisë së Shkencave’, rektorët e universiteteve”(neni 
92, shkronja “g”), “Shefi i Shtabit të Përgjithshëm”(neni 169, pika 3) etj, nuk 
mund të njehsohen dhe as të përfshihen në termin “institucioneve të parashi-
kuara nga Kushtetuta”, në kuptim të nenit 81, pika 2, shkronja “a”. I ndry-
shëm është pozicioni që i është dhënë Konferencës Gjyqësore Kombëtare nga 
Kushtetuta. Nëpërmjet nenit 147 të Kushtetutës ajo ka fituar personalitet ju-
ridik dhe është njohur si i vetmi organizëm vendimmarrës, i pajisur me kom-
petencën kushtetuese për të zgjedhur 9 gjyqtarë në funksionin e anëtarit të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Mbi këtë analizë, Gjykata nxjerr përfundimin 
se Konferenca Gjyqësore Kombëtare, si një nga ato institucione që parashiko-
het drejtpërdrejtë nga Kushtetuta, nuk përjashtohet nga rregullimi procedural 
i nenit 81/2, shkronja “a”. 

Mbi ndarjen dhe balancimin e pushteteve

Sipas nenit 7 të Kushtetutës, sistemi i qeverisjes bazohet në ndarjen 
dhe balancimin ndërmjet pushteteve. Ky parim do të thotë që ligjvënësi, ekze-
kutivi dhe gjyqësori janë të ndarë, efektivisht të pavarur dhe me një balancë 
ndërmjet tyre. “Çdo institucion i një pushteti gëzon kompetencën sipas këtij 
qëllimi. Përmbajtja konkrete e kësaj kompetence varet nga fakti se cilit push-
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tet i përket ky institucion, nga vendi i tij midis institucioneve të tjera, si dhe 
nga raportet e fuqive të tij me ato të institucioneve të pushtetit shtetëror. Në 
përputhje me detyrat që u ka ngarkuar Kushtetuta, secili prej tyre është i pa-
jisur me pushtet të mjaftueshëm, gjë që i jep mundësinë të marrë vendime në 
mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë organ apo institucion tjetër, në përbërje ose 
jo të një prej tri pushteteve nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen 
e çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë 
së organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese (shih vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese nr.19/2007 dhe nr. 11/2008). Jurisprudenca kushtetuese, në respekt 
të zbatimit të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe të 
parimit të shtetit të së drejtës, ka theksuar se pavarësia e gjyqësorit duhet kup-
tuar si pavarësi thelbësore (tagër e gjykatave për të dhënë vendime me paanësi 
dhe pa u ndikuar nga interesat e ndonjë dege tjetër të pushtetit) dhe si pavarësi 
strukturore, që kërkon parashikimin në Kushtetutë të institucionit që realizon 
emërimet dhe shkarkimet e gjyqtarëve. Si pjesë të pavarësisë strukturore kon-
siderohen njëkohësisht edhe pavarësia organizative dhe financiare.  

Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave është një nga parimet themelore 
të shtetit demokratik, por nuk përbën një qëllim në vetvete. Respektimi i 
këtij parimi është një kusht i nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut. Në paragrafin e dytë të nenit 42 të Kushtetutës para-
shikohet se: “Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij 
kushtetuese dhe ligjore, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e 
një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur 
dhe e paanshme e caktuar me ligj”. Në këtë kuptim, kjo pavarësi nuk është një 
privilegj, por një nga detyrat themelore të gjyqtarëve dhe të gjykatës, që rrjedh 
nga të drejtat e njeriut për të pasur një arbitër të paanshëm në një konflikt, të 
garantuar nga Kushtetuta. Mbrojtja e një standardi të tillë përbën dhe kriter-
in orientues për të vlerësuar pavarësinë e  gjyqtarëve dhe të gjykatave (shih 
vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 11/2008). Nga ana tjetër, pavarësia e gjyqë-
sorit nuk mund të kuptohet pa pavarësinë e gjyqtarit brenda vetë strukturës 
së gjyqësorit, nëpërmjet të cilës sigurohet që asnjë gjyqtar të mos mund të 
ndërhyjë në veprimtarinë dhe bindjen e një gjyqtari tjetër. Mbi këto standarde 
kushtetuese, që kanë gjetur konfirmimin e tyre në jurisprudencën kushtetuese, 
është e orientuar Gjykata për zgjidhjen e drejtë të çështjes në shqyrtim.

Në dritën e interpretimit sistematik dhe teleologjik, Gjykata konsta-
ton se vendosja e Konferencës Gjyqësore Kombëtare në pjesën e nëntë të 
Kushtetutës, të titulluar “Gjykatat”, ku është sanksionuar dhe kompetenca 
e saj, synon krijimin e një organizmi të gjyqtarëve, me qëllim mbrojtjen e të 
drejtave dhe garancive kushtetuese që i vishen pushtetit gjyqësor. Përderisa 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë është kompozuar si një organizëm me strukturë të 
përzier dhe me një shumicë të cilësuar nga radhët e gjyqësorit, Kushtetuta i 
ka dhënë Konferencës Gjyqësore Kombëtare një pozitë të rëndësishme kush-
tetuese dhe e ka pajisur atë me një rol përcaktues në funksion të forcimit dhe 
të mbrojtjes së pavarësisë të pushtetit gjyqësor...Me anë të dispozitave të këtij 
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ligji, është normuar juridikisht organizimi i strukturave të brendshme të Kon-
ferencës Gjyqësore Kombëtare si dhe është përcaktuar sistemi i përzgjedhjes 
së anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, përmes votimit të tërthortë 
në dy nivele, ku niveli i parë, i përbërë nga shumica absolute e të gjithë gjy-
qtarëve, të organizuar në Konferencat Gjyqësore Rajonale, zgjedh nivelin e 
dytë, Konferencën Gjyqësore Kombëtare, që është praktikisht përzgjedhësja 
e kandidaturave fituese. Sipas ligjit, përbërja e Konferencës Gjyqësore Kom-
bëtare është kufizuar vetëm te gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, kryetarët e gjykat-
ave të shkallës së parë dhe kryetarët e gjykatave të apelit, të cilët janë anëtarë 
të saj, për shkak të detyrës që kryejnë, si dhe tek anëtarët e tjerë që zgjidhen 
nga Konferencat Gjyqësore Rajonale. 

Për çështjen në shqyrtim para saj, Gjykata e çmon të domosdoshme 
të theksojë se nuk mund të konsiderojë si çështje të juridiksionit kushtetues 
pretendimet e palëve për përshtatshmërinë apo efektivitetin e mënyrës së 
zgjedhur nga ligjvënësi për të rregulluar një marrëdhënie juridiko-shoqërore, 
por, nuk mund të mënjanojë nga gjykimi kushtetues ato rregullime, të cilat 
vijnë në kundërshtim me standardet kushtetuese. Sipas nenit 1 të ligjit, ob-
jekt shqyrtimi, “Konferenca Gjyqësore Kombëtare është organi përfaqësues 
i gjyqtarëve të të gjitha niveleve të Republikës së Shqipërisë.” Me përcakti-
min që i është bërë Konferencës Gjyqësore Kombëtare, si organ përfaqësues 
i gjyqtarëve, por jo si një organizëm që përfshin tërësinë e gjithë gjyqtarëve, 
ligjvënësi ka bërë një rregullim të ndryshëm nga sa parashikon neni 147 i 
Kushtetutës. Gjykata vëren se Kushtetuta nuk i ka lënë ndonjë hapësirë ligjvë-
nësit për t’i dhënë Konferencës Gjyqësore Kombëtare fizionominë e një or-
gani përfaqësues të gjyqësorit dhe, aq më pak, që zgjedhjen e saj ta realizojë 
një tjetër organizëm siç është Konferenca Gjyqësore Rajonale. Mbështetur 
në përmbajtjen e dispozitave kushtetuese si edhe në natyrën specifike me të 
cilën janë veshur disa organe të pushtetit shtetëror, zbatimi i rregullave të 
përgjithshme të demokracisë përfaqësuese është pranuar gjerësisht si mjeti 
më i përshtatshëm dhe i domosdoshëm për ngritjen dhe funksionimin e or-
ganeve me natyrë politike. Jo vetëm për nga mënyra e formulimit të nenit 
147 të Kushtetutës, por edhe për arsye të funksionit të rëndësishëm që luan 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë për pushtetin gjyqësor, në referim edhe të parimit 
të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, Gjykata konkludon se qëllimi 
i kushtetutbërësit nuk ka qenë konstituimi i Konferencës Gjyqësore Kom-
bëtare si një organ përfaqësues, por si organizëm i të gjithë gjyqtarëve që or-
ganizohet dhe vetëqeveriset nga vetë gjyqësori. Parashikimi drejtpërdrejt nga 
Kushtetuta i Konferencës Gjyqësore Kombëtare, duke i veshur kësaj statusin 
e institucionit me kompetencë të rëndësishme kushtetuese, ka për qëllim ga-
rantimin e pavarësisë së gjykatës si institucion për t’i ngritur pengesë jo vetëm 
autoriteteve të tjera shtetërore (në radhë të parë, ekzekutivit dhe ligjvënësit) 
por edhe cilitdo personi a funksionari brenda vetë gjyqësorit.

Gjykata vlerëson se përcaktimi dhe pozicioni ipso jure i pjesës dre-
jtuese të gjyqësorit në Konferencën Gjyqësore Kombëtare, sipas ligjit, krijon 
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një standard të dyfishtë dhe i vendos gjyqtarët në pozita jo të njëjta, përsa 
i përket ushtrimit të së drejtës dhe të detyrës kushtetuese për zgjedhjen e 
përfaqësuesve të tyre në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Ky rregullim i ligjit, 
përveçse nuk është në përputhje me konceptin e Kushtetutës, krijon hapësirë 
për ndikim të papërshtatshëm nga funksionarë të ndryshëm brenda Konfer-
encës Gjyqësore dhe, për rrjedhojë, në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Gjykata 
e çmon të nevojshme të theksojë se tërësia e gjyqtarëve të të gjitha niveleve si 
një organizëm vetërregullues duhet të ndërtohet mbi bazën e parimeve dhe 
të standardeve kushtetuese, në respekt të pavarësisë së jashtme dhe të brend-
shme të gjyqësorit e të gjyqtarëve, me qëllimin që zgjedhja e anëtarëve të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë të garantojë ushtrimin e funksionit kushtetues 
të këtij fundit në mbrojtje të pavarësisë dhe të vetëadministrimit të gjyqësorit.

Mendim paralel

Gjyqtarët V.Kristo, Xh. Zaganjori, K. Puto, V. Tusha kanë ndarë të 
njëjtin mendim me shumicën lidhur me faktin se mënyra e përzgjedhjes së 
anëtarësisë së Konferencës Gjyqësore Kombëtare është në kundërshtim me 
nenin 147 të Kushtetutës dhe përbën cenim të pavarësisë së pushtetit gjyqë-
sor, por megjithatë kanë patur mendim të ndryshëm sa i takon njërit prej 
shkaqeve, mbi të cilat shumica ka vendosur shfuqizimin si të papajtueshëm 
me Kushtetutën të ligjit për organizimin dhe funksionimin e Konferencës 
Gjyqësore Kombëtare:

Ne përkrahim qëndrimin se është në vlerësimin ekskluziv të ligjvë-
nësit, si i vetmi organ që ka si tagër të veten plotësimin e kuadrit ligjor sipas 
formës dhe përmbajtjes që i takon çdo organi ose institucioni që do të ushtrojë 
veprimtarinë e vet në një shtet të së drejtës, të përcaktojë se cilat organe do të 
kenë mënyrë organizimi, funksione e kompetenca të tilla vendimmarrëse që 
do të kushtëzojnë miratimin e ligjeve me shumicë të cilësuar. Nëse ligjvënësi 
e ka parë të arsyeshme ta rregullojë me ligj të zakonshëm veprimtarinë e një 
organizmi, i cili ka për detyrë vetëm zgjedhjen e 9 anëtarëve të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, atëherë kjo është shprehja e vullnetit të tij që nuk duhet 
të vihet në pikëpyetje gjatë kontrollit kushtetues. Në një situatë të ndryshme, 
nëse ligjvënësi nuk do të kishte vlerësuar si të nevojshëm rregullimin me ligj, 
Konferenca Gjyqësore Kombëtare do ta kishte ushtruar këtë funksion të saj 
në mungesë të një ligji, me një rregullim tjetër, që mund të ishte p.sh statuti 
ose një rregullore e thjeshtë, mjafton që ajo të zgjidhte 9 anëtarët e Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë, sipas nenit 147/1 të Kushtetutës. Në këtë rast, Gjykata 
Kushtetuese nuk mund ta detyrojë ligjvënësin që ta rregullojë domosdosh-
mërisht me ligj veprimtarinë e Konferencës Gjyqësore Kombëtare e për më 
tepër me ligj organik, pasi është në çmimin e vetë ligjvënësit të veprojë apo jo 
dhe në çdo rast të zgjedhë edhe procedurën përkatëse. 

...Pavarësisht faktit se Konferenca Gjyqësore Kombëtare zgjedh 9 
anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, vetëm kjo nuk mjafton për t’i dhënë 
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asaj statusin juridik të një institucioni në kuptim të nenit 81/2 të Kushtetutës 
apo të organit të parashikuar nga Kushtetuta në kuptim të nenit 6 të saj. Kush-
tetuta në parashikimin e institucioneve apo të organeve ka pasur si qëllim 
mbrojtjen e pavarësisë ose të autonomisë së tyre gjatë procesit të vendimmar-
rjes për shkak të rëndësisë së veçantë që ata kanë për organizimin shtetëror 
dhe funksionimin normal të shtetit të së drejtës. Gjithashtu, vetë Kushtetuta 
ka parashikuar se për disa organe dhe institucione të krijuara nga vetë ajo 
duhet të miratohen ligje organike, si akte që parashikojnë dispozitat përkatëse 
për funksionimin në përputhje me parimet kushtetuese të institucioneve që 
parashikohen nga Kushtetuta dhe që i nënshtrohen një procedure hartimi dhe 
miratimi të ndryshëm nga ajo që parashikohet për miratimin e ligjeve të za-
konshme. 

Ligji organik është një instrument juridik që shërben për mbrojtjen 
e një ose disa sferave të caktuara nëpërmjet miratimit të kuadrit të tyre ligjor 
me një procedurë më komplekse se ajo që përdoret për ligjet e zakonshme.  
Si ligjet organike (ose kushtetuese) ashtu edhe ligjet e thjeshta janë norma që 
burojnë nga Kushtetuta dhe të dyja këto akte janë produkt i organit ligjvënës. 
Ajo që i bën ato të dallueshme nga njëra-tjetra është objekti dhe fuqia juri-
dike e secilit. Objekti i një ligji organik është i qenësishëm për organizimin 
shtetëror, pra ai merr përsipër të rregullojë një fushë ose çështje që ligjvënësi 
nuk dëshiron ta rregullojë me ligj të zakonshëm pikërisht për t’i garantuar atij 
epërsinë ndaj akteve të tjera (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.19/2007). Referi-
mi i drejtpërdrejt tek Kushtetuta për krijimin e këtyre akteve, sipas një proce-
dure të caktuar, i jep atyre fuqinë e veçantë juridike në krahasim me aktet e 
zakonshme të ligjvënësit duke kërkuar një mbështetje më të gjerë në Kuvend 
dhe garanci më të mëdha për mbrojtjen nga ndryshimet dhe për rrjedhojë 
një qëndrueshmëri më të madhe. Duke patur parasysh sa më sipër, jemi të 
mendimit që vetëm fakti i përzgjedhjes së 9 gjyqtarëve nuk mund t’i japë Kon-
ferencës Gjyqësore Kombëtare funksionin e institucionit të parashikuar nga 
Kushtetuta, në kuptim të nenit 81/2, gërma a). Për të fituar këtë status juridik 
një organi ose institucioni i nevojitet parashikimi në Kushtetutë i elementëve 
kryesorë që lidhen me organizimin dhe funksionimin e tij. Përmendja e Kon-
ferencës Gjyqësore Kombëtare në nenin 147/1 të Kushtetutës nuk është bërë 
për të garantuar pavarësinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë por për të parashi-
kuar mënyrën e formimit dhe përbërjes së tij. 

Koment

Gjykata në këtë rast ka vendosur me shumicë votash, për mosrespe-
ktim të procedurës së parashikuar nga neni 81/2, shkronja “a” të Kushtetutës 
dhe, njëzëri, për shkelje të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërmjet push-
teteve e të pavarësisë së gjyqësorit, në kuptim të neneve 6 e 147 të Kushtetutës. 
Pra, anëtarët janë ndarë sa i përket vetëm konsiderimit të Konferencës Gjyqë-
sore si institucion kushtetues. Në fakt kjo çështje ka ngjallur debate edhe mes 
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juristëve lidhur me përfshirjen e Konferencës Gjyqësore në grupin e institu-
cioneve me natyrë kushtetuese që për funksionimin kushtetues të tyre është 
e domosdoshme miratimi i ligjeve organike me shumicë të cilësuar. Duke 
qenë se ky organ ka vetëm një funksion kushtetues, zgjedhjen e anëtarëe të 
KLD, a mund të konsiderohet një veprimtari e mjaftueshme për t’u vlerësuar 
si kushtetuese dhe si e tillë të rregullohet me ligj që miratohet me shumicë të 
cilësuar? 

Megjithëse Gjykata ka bërë ndarjen sa i takon “institucioneve kush-
tetuese” dhe atyre “të parashikuara nga Kushtetuta” duket se Gjykata i ka 
vënë në të njëjtin rang sa i takon kriterit të miratimit të ligjit organik për to: pra 
shumicë të cilësuar prej 3/5, sipas nenit 81/2 të Kushtetutës. Gjithashtu, edhe 
nevoja për miratimin e një ligji për funksionimin e Konferencës është konsi-
deruar nga disa si jo e domosdoshme për shkak të funksionit të kufizuar që 
ka ky organ. Ai zgjedh anëtarët e KLD nga rradhët e gjyqësorit. Megjithatë, 
fakt është që ende sot nuk ka një ligj për funksionimin e Konferencës, e cila 
është mbledhur dhe ka zgjedhur nga gjiri i gjyqtarëve anëtarët e KLD sipas 
nenit 147 të Kushtetutës në mungesë të ligjit që Gjykata ka vlerësuar se duhet 
miratuar me shumicë të cilësuar, referuar nenit 81/2 të Kushtetutës. 
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Vendimi nr.20, datë 9.7.2009 (V-20/2009 – Emërimi i personelit të gjykatës 
nga Ministri i Drejtësisë)

Fjalë kyçe: parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, pavarësia e push-
tetit gyqësor, administrata gjyqësore kancelari, sekretaria gjyqësore.  

“...Parimi i shtetit të së drejtës...është një nga parimet më themelore e më 
të rëndësishme në shtetin dhe shoqërinë demokratike. Ky parim nënkupton sundi-
min e ligjit dhe mënjanimin e arbitraritetit, me qëllim që të arrihet respektimi dhe 
garantimi i dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe sigurisë juridike. Disa nga elementet e 
shtetit të së drejtës, që lidhen me objektin e këtij shqyrtimi kushtetues, janë parimi 
i ndarjes së pushteteve dhe, i lidhur me këtë parim, ai i pavarësisë së gjyqësorit, 
miratimi i ligjeve në përputhje me Kushtetutën, garantimi i të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut, mbështetja e veprimtarisë së organeve ekzekutive vetëm në 
ligj, kontrolli i administratës dhe parimi i sigurisë juridike. 

...Në përputhje me detyrat që u ka ngarkuar Kushtetuta, secili prej tyre 
(pushteteve) është i pajisur me pushtet të mjaftueshëm, gjë që i jep mundësinë të 
marrë vendime në mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë organ apo institucion tjetër, 
në përbërje ose jo të një prej tri pushteteve, nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe 
zgjidhjen e çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprim-
tarisë së organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese 

...Roli dhe funksionimi i administratës gjyqësore nuk mund të ndahet nga 
funksioni i dhënies së drejtësisë dhe përbën një element të rëndësishëm të pavarësisë 
organizative të pushtetit gjyqësor. Në këtë kuptim, Kushtetuta nuk e lejon vendos-
jen e administratës gjyqësore nën varësinë e Ministrit të Drejtësisë dhe as nuk i 
njeh këtij të fundit një rol parësor në organizimin dhe drejtimin e këtij shërbimi.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi miratoi ligjin nr.9877 datë 18.02.2008 “Për Organizimin e 
Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj përcakton krijimin, 
organizimin dhe kompetencat e gjykatave, kushtet dhe procedurat për emëri-
min e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, të drejtat dhe 
detyrimet e gjyqtarëve, masat disiplinore dhe shkarkimin e tyre, si dhe çështje 
të tjera të lidhura me funksionimin e gjykatave. Ndër të tjera ky ligj parashi-
kon, në një kre të veçantë, dispozita  për “Administrimin e shërbimeve në 
gjykatë”. Në nenin 37 të titulluar “Kancelari i gjykatës” parashikohet: “1. 
Kancelari i gjykatës drejton dhe përgjigjet për shërbimet ndihmëse në gjykatë. 
2. Kancelari emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë”. Në nenin 
38 të ligjit parashikohen “Kompetencat e kancelarit”. Kjo dispozitë, në shk-
ronjat “a” dhe “b”, parashikon: “Kancelari i gjykatës ka këto kompetenca 
kryesore: a) emëron dhe shkarkon personelin e sekretarisë gjyqësore dhe per-
sonelin administrativo-teknik të shërbimeve të gjykatës; b) mbikëqyr procesin 
e organizimit dhe të dokumentimit të ndarjes së çështjeve gjyqësore nëpërmjet shortit, 
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si dhe nënshkruan përcjelljen e praktikës së çështjes gjyqësore te gjyqtari i caktuar; ...”.
Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve (SHKGJ) i është drejtuar Gjykatës 

Kushtetuese (Gjykata) me kërkesën për shfuqizimin si të papajtueshëm me 
Kushtetutën të neneve 37/2 dhe 38, shkronja “a” dhe “b” të cituara më sipër, 
të ligjit nr.9877 me pretendimin se këto dispozita cenojnë parimet kushtetuese 
të parashikuara nga nenet 4/2; 7 dhe 145, pika 1 dhe 3 të Kushtetutës, konkre-
tisht: ligji ekspozon pushtetin gjyqësor ndaj presioneve politike apo nga push-
teti ekzekutiv; pavarësia organizative, pavarësia funksionale dhe pavarësia 
financiare cenohen nga dy nenet e ligjit të kundërshtuar, objekt i kërkesës; 
manaxhimi i administrimit të shërbimeve të pushtetit gjyqësor nga pushteti 
ekzekutiv me anë të Ministrit të Drejtësisë (MD), sipas ligjit nr.9877, datë 
18.02.2008 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor”, e bën të vështirë koor-
dinimin e shërbimeve të nevojshme për publikun nga pushteti gjyqësor, pasi 
nga ky proces janë përjashtuar kryetarët e gjykatave apo Këshilli i Lartë i 
Drejtësisë (KLD).

Subjektet e interesuara, Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave (KM), 
parashtruan se kërkesa është e pabazuar dhe duhet rrëzuar, sepse: pushteti 
gjyqësor i pavarur nuk nënkupton shkëputjen e tij pa asnjë lidhje me institu-
cionet e tjera që, sipas rastit, ushtrojnë funksione të tjera ligjvënëse ose ekze-
kutuese; termi “pavarësi” i referohet gjyqtarit ose trupit gjykues, në një çështje 
konkrete, kur gjyqtari jep vendimin, pra ushtron funksionin e dhënies së dre-
jtësisë; linja logjike që përshkon në tërësi ligjin nr.9877, datë 28.12.1998 “Për 
organizimin e pushtetit gjyqësor” është realizimi i një ndarje të pastër, reale 
dhe pa asnjë konfondim midis dy veprimtarive në ambientet e gjykatës: funk-
sioni i gjyqësisë (i dhënies së drejtësisë); veprimtaria mbështetëse e gjykatave 
është në shërbim të gjyqtarëve dhe në shërbim të publikut; ligji ka zgjedhur që 
sekretari gjyqësor, si figurë procedurale gjyqësore, të mos jetë në varësi as të 
gjyqtarit e as të kryetarit të gjykatës, për sa kohë ushtron veprimtarinë brenda 
sallës së gjykimit, gjatë një procesi gjyqësor. 

Subjekti i interesuar, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në parashtrimet me 
shkrim drejtuar Gjykatës, mban qëndrimin se kërkesa është e bazuar për arsye 
se: pavarësia e gjyqësorit cenohet edhe vetëm duke njohur me ligj mundësinë 
për ndërhyrje në veprimtarinë e organeve gjyqësore; është vendosur një lidhje 
direkte mes administratës gjyqësore dhe pushtetit ekzekutiv, pasi kancelari i 
gjykatës ka varësi direkte nga Ministria e Drejtësisë; pavarësia e gjyqtarëve 
perceptohet si pavarësi e gjykatave dhe këtu administrata ka një rol vendimtar, 
pa të cilin nuk mund të ushtrohet veprimtaria gjyqësore; përjashtohet kryetari 
i gjykatës nga rekrutimi dhe largimi i stafit administrativ dhe nga mbikëqyrja 
e procedurave të ndarjes së çështjeve me short; pozicioni i ri që kancelari dhe 
administrata gjyqësore kanë marrë me ligjin, objekt i këtij gjykimi kushteues, 
është në kundërshtim me parimin e pavarësisë së gjyqësorit, pasi administrata 
gjyqësore, në kuadrin e shërbimeve të saj ndaj publikut, ofron disa shërbime si 
dhënie informacioni apo aktesh, dhe veprimtaria e saj bazë zhvillohet brenda 
procesit gjyqësor apo e lidhur me të; pavarësia funksionale e gjyqësorit hum-
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bet kur procesi i ndarjes së çështjeve gjyqësore me short i besohet totalisht 
administratës. 

Arsyetimi i Gjykatës

Legjitimimi i kërkuesit

Gjykata vëren, se kërkuesi legjitimohet ratione personae t’i drejtohet 
Gjykatës Kushtetuese, për arsye se SHKGJ është një organizatë e regjistruar si 
person juridik në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.2160, 
datë 25.01.2008. Në nenin 1 të Statutit të Shoqatës është parashikuar, se një 
ndër qëllimet kryesore të saj është “konsolidimi, forcimi dhe mbrojtja e pa-
varësisë së gjyqtarëve dhe e sistemit gjyqësor në tërësi”. Kërkuesi legjitimohet 
ratione materiae, në lidhje me pretendimin e tij për antikushtetutshmërinë e 
neneve të kundërshtuara të ligjit, objekt shqyrtimi, në këndvështrim të neneve 
7 dhe 145, pika 1 dhe 3 të Kushtetutës. Në çështjen në shqyrtim, kërkuesi 
pretendon se ligji i kundërshtuar ka cenuar, në përmbajtje, standardet kush-
tetuese që kanë të bëjnë me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve 
dhe, në veçanti, me pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Pavarësia e gjyqësorit 
është element thelbësor dhe një ndër arsyet e themelimit të SHKGJ-së. Duke 
qenë se ekziston lidhja e domosdoshme ndërmjet veprimtarisë që kërkuesi 
kryen dhe çështjes kushtetuese të ngritur prej tij, kjo shoqatë legjitimohet për 
të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese lidhur me pretendimet e paraqitura 
para saj në objektin e kërkesës.  

Mbi parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve

Në nenin 4 si dhe në preambulën e Kushtetutës deklarohet parimi 
i shtetit të së drejtës.  Ky parim është një nga parimet më themelore e më 
të rëndësishme në shtetin dhe shoqërinë demokratike. Si i tillë, ai është një 
normë e pavarur kushtetuese, prandaj shkelja e tij përbën në vetvete bazë të 
mjaftueshme për deklarimin e një ligji si antikushtetues. Ky parim nënkupton 
sundimin e ligjit dhe mënjanimin e arbitraritetit, me qëllim që të arrihet respe-
ktimi dhe garantimi i dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe sigurisë juridike. Disa 
nga elementet e shtetit të së drejtës, që lidhen me objektin e këtij shqyrtimi 
kushtetues, janë parimi i ndarjes së pushteteve dhe, i lidhur me këtë parim, ai 
i pavarësisë së gjyqësorit, miratimi i ligjeve në përputhje me Kushtetutën, ga-
rantimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, mbështetja e veprimtarisë 
së organeve ekzekutive vetëm në ligj, kontrolli i administratës dhe parimi i 
sigurisë juridike (Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 11.07.2006; 
nr.34, datë 20.12.2005). Pavarësia e gjyqësorit është një nga shtyllat qendrore të 
shtetit të së drejtës për shkak të pozicionit që zë dhe rolit që luan gjyqësori  në 
një shoqëri demokratike. 

Parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve deklarohet në nenin 7 
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të Kushtetutës, sipas të cilit “Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë 
bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv 
dhe gjyqësor”. Ky formulim do të thotë që ligjvënësi, ekzekutivi dhe gjyqësori 
janë të ndarë, efektivisht të pavarur dhe midis tyre duhet të ketë një balancë. 
Çdo institucion i secilit pushtet gëzon kompetencën sipas këtij qëllimi. Përm-
bajtja konkrete e kësaj kompetence varet nga fakti se cilit pushtet i përket 
institucioni, nga vendi i tij midis institucioneve të tjera, nga raportet e tij me 
ato të institucioneve të pushtetit shtetëror. Në përputhje me detyrat që u ka 
ngarkuar Kushtetuta, secili prej tyre është i pajisur me pushtet të mjaftueshëm, 
gjë që i jep mundësinë të marrë vendime në mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë 
organ apo institucion tjetër, në përbërje ose jo të një prej tri pushteteve, nuk 
mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve, që sipas rastit, do të 
përbënin objektin qendror të veprimtarisë së organeve apo institucioneve të 
tjera kushtetuese (Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.11/2008;  nr.19/2007). 

Kushtetuta, në dallim nga ligji nr.7561, datë 29.04.1992 “Për disa 
ndryshime e plotësime në ligjin nr.7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat krye-
sore kushtetuese”, në të cilin përcaktohej se admiministrata gjyqësore varet 
nga Ministri i Drejtësisë (neni 29), nuk ka bërë një rregullim të veçantë për ad-
ministratën gjyqësore. Gjykata, duke pasur parasysh frymën dhe përmbajtjen 
e neneve 7, 42, 144 dhe 145 të Kushtetutës çmon se roli dhe funksionimi i 
administratës gjyqësore nuk mund të ndahet nga funksioni i dhënies së drejtë-
sisë dhe përbën një element të rëndësishëm të pavarësisë organizative të push-
tetit gjyqësor (Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.19/2007). Në këtë kuptim, 
Kushtetuta nuk e lejon vendosjen e administratës gjyqësore nën varësinë e 
Ministrit të Drejtësisë dhe as nuk i njeh këtij të fundit një rol parësor në orga-
nizimin dhe drejtimin e këtij shërbimi.

...Kancelari, në gjykatën ku ushtron funksionin, është nëpunësi 
më i lartë i administratës gjyqësore. Ai drejton dhe përgjigjet për shërbimet 
ndihmëse në Gjykatë (neni 37/1). Kancelari emërohet dhe shkarkohet nga 
Ministri i Drejtësisë (37/2).  Ligji, për një kandidat që të mund të emërohet 
kancelar kërkon dy kushte: të jetë diplomuar jurist dhe të ketë përvojë pune jo 
më pak se pesë vjet në këtë profesion (neni 37/3).  Përsa i përket shkarkimit 
të kancelarit, ligji nuk parashikon rastet dhe procedurën që duhet të ndjekë 
Ministri për ushtrimin e kësaj kompetence. Nëpërmjet këtyre rregullimeve, 
ligji e vendos kancelarin në një raport të drejtpërdrejtë varësie dhe kontrolli 
nga Ministri i Drejtësisë. Fakti i mosparashikimit të kritereve dhe motiveve 
për rastet e shkarkimit të kancelarit nuk krijon garancitë e nevojshme që do të 
kërkonte ushtrimi i detyrës nga ai. Gjykata e çmon të nevojshme të theksojë 
se, pavarësisht se ligji nuk parashikon kritere dhe procedura për shkarkimin, 
kjo nuk e shmang Ministrin e Drejtësisë nga detyrimi për të zbatuar kritere 
transparente, të bazuara vetëm në kërkesa profesionale dhe etike, dhe jo në 
motive politike. 

...Në frymën e dispozitave të Kushtetutës për pavarësinë e gjyqësorit 
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dhe ndarjen e pushteteve, pushteti ekzekutiv, nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë, 
duhet ta konsiderojë si detyrë të tij garantimin e kushteve të përshtatshme të 
punës për gjykatat dhe gjyqtarët, në funksion të dhënies së drejtësisë. Ndërsa 
“kontrolli” si i tillë nuk duhet të cenojë elementët e pavarësisë, të cilat në thelb 
prekin vetë funksionin e dhënies së drejtësisë. Gjykata, bazuar në analizën e 
dispozitave të përmendura më sipër, vëren se ligji jo vetëm që nuk i ngarkon 
kryetarët e gjykatave me  përgjegjësi të drejtpërdrejtë për organizimin dhe 
funksionimin e administratratës gjyqësore, por nuk i njeh as  instrumentet 
e duhura ligjore, të cilat do të bënin të mundur drejtimin dhe kontrollin e 
shërbimeve ndihmëse në gjykatë. Shmangia e drejtuesve të gjykatave nga kjo 
përgjegjësi nuk shkon në mënyrë harmonike me kushtet që kërkohen për t’u 
zgjedhur kryetar (neni 16) ku, ndër të tjera, kërkohet që kandidati të ketë “ 
aftësi organizative dhe manaxhuese”.  Skema e varësisë hierarkike Ministër 
Drejtësie – kancelar – administratë gjyqësore, që parashikon ky ligj, sipas 
Gjykatës, mund të rezultojë në një situatë ku veprimtaria e gjykatës të varet 
nga veprimet e kancelarit, i cili emërohet dhe shkarkohet pa kritere të përcak-
tuara nga Ministri i Drejtësisë. 

Gjykata çmon se, duke pasur parasysh kuptimin e pavarësisë organiza-
tive të gjykatave, si shprehje e pavarësisë së gjyqësorit, shmangia e kryetarëve 
të gjykatave nga çështjet që lidhen me organizimin, drejtimin dhe kontrollin 
e përgjegjshmërisë së admnistratës gjyqësore, si dhe me emërimin dhe shkar-
kimin e personelit, krijon rrezikun e një ndikimi të papërshtatshëm në funk-
sionin ekskluziv të gjyqësorit, dhënien e drejtësisë, si dhe i vendos strukturat 
brenda gjykatave në kushte të papërshtashme për krijimin e marrëdhënieve 
të besimit, të cilat janë të nevojshme për ushtrimin normal të funksionit. 
Gjykata e vlerëson kompetencën e kancelarit për emërimin dhe shkarkimin e 
personelit administrativo-teknik edhe në drejtim të ndikimit që mundëson kjo 
kompetencë në çështjet e administrimit financiar. Personeli i sektorit të finan-
cave është pjesë e personelit të shërbimeve ndihmëse në gjykatë. Kompetenca 
e kancelarit për të emëruar dhe shkarkuar edhe personelin e sektorit të finan-
cave, duke shmangur kryetarin e gjykatës, e vendos këtë sektor në vartësi të 
drejtpërdrejtë të tij. Për rrjedhojë, ky rregullim bie në kundërshtim me nenin 
144 të Kushtetutës, sipas të cilit gjykatat e administrojnë vetë buxhetin e tyre 
(neni 40/1 i ligjit nr.9877). 

Për sa më sipër, Gjykata arrin në përfundimin se neni 38/a i ligjit 
nr.9877, ku parashikohet se: “kancelari emëron dhe shkarkon personelin e sekre-
tarisë gjyqësore dhe personelin administrativ teknik, ...” bie në kundërshtim me 
standardet e mësipërme kushtetuese lidhur me pavarësinë e gjykatave dhe 
të gjyqtarëve, lexuar së bashku me parimin e ndarjes dhe balancimit ndër-
mjet pushteteve. Gjykata, lidhur me këtë kompetencë të kancelarit për “të 
mbikëqyrur procesin e organizimit dhe të dokumentimit të ndarjes së çështjeve gjyqë-
sore nëpërmjet shortit, si dhe nënshkruan përcjelljen e praktikës së çështjes gjyqësore 
te gjyqtari i caktuar;...”. të parashikuar nga neni 38/b i ligjit objekt shqyrtimi, 
vëren se, ligji parashikon se ndarja e çështjeve gjyqësore bëhet me short sipas 
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procedurave të caktuara me vendim të KLD-së (neni 9). Gjykata është shpre-
hur se Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka detyrën për të realizuar “vetëqeveris-
jen” e gjyqësorit dhe, sipas neni 147 të Kushtetutës, është organi kushtetues 
i pozicionuar në majën e piramidës organizative të pushtetit gjyqësor. Për të 
realizuar vetëqeverisjen e gjyqësorit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë përbëhet në 
shumicën e tij nga gjyqtarë, të cilët, duke ushtruar funksionet e tyre si të tillë, 
realizojnë lidhjen me korpusin gjyqësor. Frymën e vetëqeverisjes në Këshil-
lin e Lartë të Drejtësisë, kushtetutbërësi e ka përfshirë me qëllimin për ta 
bërë gjykatën të pavarur nga ndërhyrjet e çdo pushteti tjetër (Shih vendimet e 
Gjykatës Kushtetuese nr.11/2008; nr.14/2006).

Lidhur me pretendimin tjetër se neni 37/2 të ligjit nr.9877, i cili para-
shikon se: “Kancelari emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë.”, duke mos 
parashikuar kritere të qarta dhe të plota dhe, sidomos për ta shkarkuar atë pa 
qenë i kufizuar nga kritere ligjore objektive dhe pa pjesëmarrjen e ndonjë 
organi tjetër në këtë proces, bie ndesh me parimet kushtetuese të referuara 
më sipër, me parimet e depolitizimit, meritokracisë dhe palëvizshmërisë së 
punonjësve të administratës publike në përgjithësi dhe sidomos të pushtetit 
gjyqësor, Gjykata, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, lidhur me këtë pre-
tendim, nuk arriti të marrë një vendim me shumicën e të gjithë anëtarëve 
të saj, sipas nenit 133 të Kushtetutës dhe për këtë shkak vendosi të refuzojë 
kërkesën. 

Koment

Në këtë vendim Gjykata ka vendosur disa linja për institucionaliz-
imin e marrëdhënieve të kontrollit të ekzekutivit ndaj gjyqësorit. Duke u nisur 
nga parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, Gjykata ka theksuar nevo-
jën e ekzistencës së mekanizmave të kontrollit, pa të cilat nuk mund të funk-
sionojnë sot degët e pushtetit. Po deri ku shkon ky kontroll? Tendenca për të 
zgjeruar kontrollin e ekzekutivit nga njëra anë dhe prirja e gjyqësorit për të 
patur sa më shumë pavarësi prej ekzekutivit, krijon shpesh raporte tensioni 
që shfaqen edhe në formën e akteve normative që miratohen për këtë qëllim. 
Prandaj, Gjykata është ndalur mjaft jo vetëm në elaborimin e pavarësisë së 
gjyqësorit si vlerë kushtetuese por edhe në nevojën që ka ky pushtet për t’u 
kontrolluar për të mos qenë tërësisht i përjashtuar nga llogaridhënia, gjë e cila 
nuk pajtohet me parimin e shtetit të së drejtës. Shtimi i kompetencave të Min-
istrit të Drejtësisë apo i kancelarit të gjykatës tej atyre që janë të nevojshme 
për organizimin e punës s administratës gjyqësore, konsiderohet nga Gjykata 
si e tejkaluar. Po kështu edhe zbehja e rolit të kryetarit të gjykatës drejtimin 
administrativ të saj nuk i përgjigjet realisht rolit të drejtuesit të institucionit 
kushtetues. Për këtë qëllim, Gjykata ka arritur në konkluzionin se çdo organ 
i përfshirë në menaxhimin e gjyqësorit (përfshi edhe administratën gjyqësore) 
duhet të ketë kompetenca të qarta dhe të kufizuara me ligj me qëllim për të 
mos patur ndërhyrje të panevojshme në funksionet gjyqësore.  
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Vendimi nr.26, datë 24.7.2009 (V-26/2009 – Për pagat e gjyqtarëve)

Fjalë kyçe: paprekshmëria e pagës së gjyqtarit, pavarësia e pushtetit gyqësor, 
garancitë e statusit të gjyqtarit.  

“Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave është një nga parimet themelore të 
shtetit demokratik. Nëpërmjet ushtrimit të funksionit të drejtësisë, gjyqtari dhe 
gjykatat duhet të sigurojnë zbatimin e normave të shprehura në Kushtetutë, në 
ligje dhe në akte të tjera ligjore, të garantojnë shtetin e së drejtës dhe të mbrojnë të 
drejtat dhe liritë e njeriut. 

Gjykata thekson se parimi i pavarësisë së gjyqësorit përfshin një gamë të 
gjerë aspektesh, të cilat të marra së bashku krijojnë kushtet e nevojshme që gjykatat  
të përmbushin rolin dhe detyrat e tyre, veçanërisht në fushën e mbrojtjes së të dre-
jtave të njeriut. Garancitë kushtetuese që lidhen me palëvizshmërinë e gjyqtarëve 
si dhe me paprekshmërinë e pagës e të përfitimeve të tjera për shkak të funksionit 
kanë ndikimin e tyre që gjyqtari të ushtrojë funksionin e tij në mënyrë të pavarur. 
Siguria në lidhje me pagën dhe me ushtrimin e qëndrueshëm të detyrës krijojnë 
kushtet e nevojshme që gjyqtarët të zbatojnë ligjin në mënyrë të drejtë e të paan-
shme. Vlerësimi i sistemit të garancive dhe pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave 
janë ngushtësisht të ndërlidhura ndërmjet tyre. 

Gjyqtari, i cili është i detyruar të marrë në shqyrtim konfliktet që ngrihen 
ndërmjet individëve, si dhe mes tyre dhe shtetit, jo vetëm që duhet të ketë kualifiki-
met më të larta profesionale dhe një reputacion të mirë, por duhet gjithashtu të jetë 
edhe financiarisht i pavarur. Gjykata vlerëson se gjyqtarët duhet të marrin pagesë 
për shërbimin e tyre në një nivel të përshtatshëm në raport me pagën e zyrtarëve të 
tjerë publik, e cila duhet të jetë në përpjesëtim me statusin e tyre dhe e paprekshme 
për sa kohë që ata janë duke ushtruar detyrën e gyqtarit. Gjyqtari duhet të marrë 
një pagë të mjaftueshme për të siguruar një pavarësi të vërtetë ekonomike, e cila 
nuk duhet të varet nga rezultetet e punës dhe që nuk mund të ulet gjatë qenies së 
tij në detyrë.” 

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin nr.9877, datë 18.02.2008, 
“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me të 
cilin, midis të tjerave është sanksionuar se ”paga bazë e gjyqtarit të gjykatës së 
shkallës së parë të krimeve të rënda është e barabartë me 50 për qind të pagës së gjyq-
tarit të Gjykatës së Lartë. Pas 5 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 
të këtij ligji, për çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 
2 për qind në vit. Njëkohësisht në këtë dispozitë është parashikuar se ”mbi 
këtë pagë, për kushte të veçanta pune, shtohet 10 për qind”. Përpara daljes së këtij 
ligji, paga e tyre ka qenë e rregulluar me ligjin nr. 9110, datë 24.7.2003, “Për 
organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda”. Në nenin 9 të 
tij parashikohej se, gjyqtarët e gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave të apelit 
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për krime të rënda gëzojnë edhe këto të drejta e garanci: a) pagë të veçantë, sipas lidhjes 
nr. 1 bashkëlidhur këtij ligji; b) shpërblim të posaçëm mbi pagë të barabartë me një 
pagë mujore për periudhën e lejes”. Lidhja nr. 1 e këtij ligji përcaktonte se paga e 
Kryetarit të gjykatës që krimeve të rënda ishte e barabartë me 70% të pagës 
mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë, ndërsa paga e gjyqtarit ishte e barab-
artë me 60% të pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë. Edhe sistemi i 
pagës për gjykatat e apelit për krimet e rënda i referohej, sipas një përqindje 
konkrete, pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë.  

Kërkuesi,Unioni i Gjyqtarëve, ka pretenduar se ulja e pagës së gjy-
qtarit të gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, nga 60% të pagës së 
gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, në masën 50 % të pagës së tij, që parashikohet 
në nenin 26, pika 2 të ligjit nr. 9877, vjen në kundërshtim me nenin 138 të 
Kushtetutës, pasi: nëpërmjet rregullit përjashtimor të parashikuar në nenin 
43, pika 5 të ligjit janë kijuar diferencime të paarsyeshme në pagë ndërmjet 
gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda, për arsye se nga 
njëra anë gjyqtarëve në detyrë ruan nivelin e mëparshëm të pagës prej 60 % 
të anëtarit të Gjykatës së Lartë, ndërsa gjyqtarët e rinj i paguan me 50 % të 
kësaj page.  

Përfaqësuesi i Kuvendit dhe i Ministrisë së Drejtësisë pretendon se 
kërkuesi nuk legjitimohet për arsye se: nuk përaqëson të gjithë trupën e gjy-
qtarëve që janë subjekte të ligjit të kundërshtuar; nuk jepen argumente ju-
ridike mbi antikushtetutshmërinë e dispozitës ligjore që parashikon pagat e 
gjyqtarëve; pranimi i kërkesës do të sillte një boshllëk ligjor dhe për pasojë në 
rastin më të mirë gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda 
do të marrin një pagë të barabartë me kolegët e tyre të shkallës së parë, ndërsa 
në rastin më të keq nuk do të kishte instrumente juridikë për të marrë pagën 
e tyre; qëllimi i parashikimit të nenit 138 të Kushtetutës është garantimi i 
pavarësisë së gjyqtarëve nga cenime eventuale gjatë kohës që ata janë duke 
ushtruar detyrën e tyre dhe jo nëpërmjet rregullimeve të reja ligjore që shtrijnë 
efektet e tyre mbi gjyqtarët që do të emërohen në të ardhmen. 

Subjekti i interesuar, Ministria e Financave, ka pretenduar përpara 
Gjykatës Kushtetuese se reforma në sistemin e pagave të gjyqësorit e ndër-
marrë në vitin 2008, ishte pjesë e pandarë e reformës së përgjithshme për 
përmirësimin e strukturës dhe kategorizimin e pagave në sistemin buxhetor 
me qëllim modernizimin dhe standardizimin e këtij sistemi; për të shmangur 
rënien e pagës bruto të gjyqtarit, e cila prekte vetëm një pjesë të tyre, ligjvë-
nësi ka parashikuar në nenin 43 të këtij ligji mos cenimin e pagës aktuale të 
gjyqtarit në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji,  e cila zbatohet edhe për 
ata gjyqtarë që përfundojnë mandatin 9-vjeçar në gjykatën e krimeve të rënda 
dhe emërohen në detyra të tjera brenda sistemit gjyqësor.



288

Arsyetimi i Gjykatës

Legjitimimi i kërkuesit

Çështjen e legjitimimit të kërkuesit, (locus standi) Gjykata Kushtetuese 
(Gjykata) e vlerëson si një ndër aspektet kryesore që lidhen me inicimin e një 
procesi kushtetues. Në gjykime të kontrollit të kushtetutshmërisë së normës, 
subjektet inicuese që parashikohen në nenin 134, pika 2 të Kushtetutës së Re-
publikës së Shqipërisë kanë detyrimin për të provuar lidhjen e domosdoshme 
që duhet të ekzistojë ndërmjet veprimtarisë ligjore që ato kryejnë dhe çështjes 
kushtetuese të ngritur. Shoqatat, që përfshihen në subjektin kushtetues “or-
ganizatat e tjera” janë të specifikuara në nenin 134, pika 1, shkronja “f ” të 
Kushtetutës, si një ndër subjektet që ushtrojnë në mënyrë të kushtëzuar të 
drejtën për t’iu drejtuar Gjykatës, duke patur legjitimitet kushtetues vetëm 
për çështjet që lidhen me interesat e tyre. Në kuptimin kushtetues dhe lig-
jor, shoqatat paraqiten si bashkime vullnetare të shtetasve mbi bazën e ideve, 
bindjeve, pikëpamjeve e interesave të përbashkëta.” (Shih vendimin nr.35, datë 
10.10.2007 të Gjykatës Kushtetuese). 

Gjykata vlerëson se kërkuesi legjitimohet ratione personae në kuptim të 
rregullimit të parashikuar nga neni 134, shkronja “f ” të Kushtetutës dhe neni 
49, pika 2 të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksioni-
min e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”. Ai është një subjekt 
juridik i regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.2171 
datë 04.02.2008. Në Statutin e Shoqatës, neni 1 parashikon se, “Unioni i Gjy-
qtarëve të Shqipërisë është një organizatë jofitimprurëse, vullnetare, e pavarur, 
profesionale e cila bashkon gjyqtarë shqiptarë dhe kontribuon në mbrojtjen e 
interesave të tyre profesionale, shoqërore, intelektuale, materiale, si dhe në 
forcimin e një imazhi publik pozitiv për gjykatat shqiptare”. Siç rezulton edhe 
nga vendimi për regjistrimin si person juridik, anëtarët e shoqatës janë gjyqtarë 
të të gjitha shkallëve të gjyqësorit të zakonshëm. Gjithashtu, neni 8 i Statutit të 
kësaj Shoqate parashikon se, “Duke bashkuar gjyqtarët, shoqata ka për qëllim 
të ndihmojë në mbrojtjen e interesave të tyre ... materiale; të forcojë pavarësinë 
e pushtetit gjyqësor, si dhe të përsosë dhe konsolidojë pozitën e balancuar të 
pushtetit gjyqësor në raport me pushtetin legjislativ dhe atë ekzekutiv”. 

Mbi paprekshmërinë e pagës së gjyqtarit

Neni 138 i Kushtetutës, parashikon se koha e qëndrimit të gjyqtarëve 
në detyrë nuk mund të kufizohet, paga dhe përfitimet e tjera të tyre nuk mund 
të ulen. Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave është një nga parimet themelore 
të shtetit demokratik. Nëpërmjet ushtrimit të funksionit të drejtësisë, gjyqtari 
dhe gjykatat duhet të sigurojnë zbatimin e normave të shprehura në Kush-
tetutë, në ligje dhe në akte të tjera ligjore, të garantojnë shtetin e së drejtës dhe 
të mbrojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. 
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Gjykata thekson se parimi i pavarësisë së gjyqësorit përfshin një gamë 
të gjerë aspektesh, të cilat të marra së bashku krijojnë kushtet e nevojshme që 
gjykatat  të përmbushin rolin dhe detyrat e tyre, veçanërisht në fushën e mbro-
jtjes së të drejtave të njeriut. Garancitë kushtetuese që lidhen me palëvizsh-
mërinë e gjyqtarëve, si dhe me paprekshmërinë e pagës e të përfitimeve të 
tjera, për shkak të funksionit, kanë ndikimin e tyre që gjyqtari të ushtrojë 
funsionin e tij në mënyrë të pavarur. Siguria në lidhje me pagën dhe me ush-
trimin e qëndrueshëm të detyrës krijojnë kushtet e nevojshme që gjyqtarët 
të zbatojnë ligjin në mënyrë të drejtë e të paanshme. Vlerësimi i sistemit të 
garancive dhe pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave janë ngushtësisht të ndër-
lidhura ndërmjet tyre (Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 11/2008). Garan-
citë kushtetuese për statusin e gjyqtarit lidhen me emërimin, paprekshmërinë 
dhe palëvizshmërinë e tyre nga detyra pa shkaqe të përligjura, me mosnd-
jekjen e tyre penalisht dhe disiplinarisht pa vendim të motivuar të KLD-së, 
si dhe me garancitë financiare”(Shih më gjerë vendimin nr.11/2004 të Gjykatës 
Kushtetuese). Gjykata vlerëson se gjyqtarët duhet të marrin pagesë për shër-
bimin e tyre në një nivel të përshtatshëm në raport me pagën e zyrtarëve të 
tjerë publik, e cila duhet të jetë në përpjesëtim me statusin e tyre dhe e pa-
prekshme për sa kohë që ata janë duke ushtruar detyrën e gyqtarit. Gjyqtari 
duhet të marrë një pagë të mjaftueshme për të siguruar një pavarësi të vërtetë 
ekonomike, e cila nuk duhet të varet nga rezultatet e punës dhe që nuk mund 
të ulet gjatë qenies së tij në detyrë. Standardi kushtetues i papekshmërisë së 
pagës së gjyqtarëve, përbën një aspekt të rëndësishëm të shprehjes së pavarë-
sisë së gjyqësorit, që në kuptim të nenit 138 të Kushtetutës vlerësohet nga 
Gjykata i detyrueshëm për t’u zbatuar vetëm ndaj gjyqtarëve që janë duke e 
ushtruar detyrën e tyre si të tillë.     

Rezulton se ligji i ri në nenin 26, pika 2 e ka ulur në dukje pagën 
bazë të gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda nga 60% e 
pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë në 50% të pagë së tij. Gjykata vlerëson 
se një ndryshim i tillë në sistemin e pagave të pushtetit gjyqësor nuk prek në 
thelb pagën e gjyqtarit. Pikërisht, për shkak të ndërtimit të drejtë të sistemit 
të pagave të pushtetit gjyqësor, ligji ka parashikuar një shtesë prej 10 % mbi 
pagë për gjyqtarët e gjykatës së krimeve të rënda për shkak të kushteve të 
veçanta të punës, si dhe detyrimit për një nivel më të lartë page se në gjykatat 
e zakonshme. Nisur nga koncepti kushtetues i paprekshmërisë së pagës së 
gjyqtarit, ligjvënësi në “Dispozitat Kalimtare” dhe konkretisht në nenet 43, 
pika 5 të ligjit objekt shqyrtimi ka parashikuar fillimin e efekteve financiare 
në datën 1 janar të vitit 2009, si dhe moscenimin e pagës aktuale të gjyqtarëve 
të gjykatës së krimeve të rënda si rrjedhojë e zbatimit të neneve 26 dhe 27 të 
ligjit. Mbi këtë bazë, Gjykata vlerëson se dispozitat ligjore mbi pagat nuk e 
kanë cenuar pagën që përfiton gjyqtari në detyrë, në çastin e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. Në këtë mënyrë, rezulton se paprekshmëria e pagës së gjyqtarëve, 
në kuptimin kushtetues, është siguruar dhe përfitimet e sigurimeve shoqërore 
e të pensioneve shtetërore suplementare, nuk janë ulur, përderisa si pagë refer-
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uese në kuptim të këtij ligji konsiderohet paga që ka gjyqtari në momentin kur 
i lind kjo e drejtë. Një rregullim i tillë është në përputhje dhe me standardin 
kushtetues të parashikuar në nenin 138 të Kushettutës.   

Koment

Megjithëse në këtë rast është ngritur një pretendim thelbësor që lid-
het me pagën/shpërblimin e gjyqtarit, Gjykata nuk arriti të konstatojë cenim 
të kësaj të drejte për shkak se, sipas analizës së saj, kishte ndryshuar vetëm 
mënyra e përllogaritjes së pagës sipas vjetërsisë në punë por kjo formulë përl-
logaritje nuk sillte ulje të pagës që përfitohet aktualisht nga gjyqtarët e krimeve 
të rënda. Pra, pavarësisht se në dukje ka një ndryshim, rezultati përfundimtar 
nuk është ulje e përfitimit të pagës së gjyqtarit të krimeve të rënda. Madje, 
Gjykata analizon në këtë rast se ligji e ri e njeh shtesën prej 10% për shkak të 
natyrës më të vështirë të gjykimeve në këtë gjykatë, shtesë e cila i diferencon 
ata nga gjyqtarët e tjerë, por që ky diferencim konsiderohet i arsyeshëm për 
shkak të vështirësisë. 

Unioni i gjyqtarëve në këtë rast ka parashtruar pretendimin edhe 
për gjyqtarët që do të emërohen në të ardhmen gjë që është konsideruar nga 
Gjykata si jashtë objektit të gjykimit për shkak të mungesës së lidhjes direkte 
midis aktit që kundërshtohet dhe interesit të drejtpërdrejt.
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Vendimi nr.31, datë 2.12.2009 (V-31/2009 – Për lejen vjetore të gjyqtarëve)

Fjalë kyçe: paprekshmëria e pagës së gjyqtarit, pavarësia e pushtetit gyqësor, 
garancitë e statusit të gjyqtarit; leja vjetore.  

“Pavarësia e gjyqtarëve dhe e gjykatave nuk është  sanksionuar si privilegj 
apo qëllim në vetvete, por ajo lidhet me mirëfunksionimin e shtetit dhe të drejtën e 
shtetasve për të pasur një sistem gjyqësor efektiv dhe funksional, me qëllim garan-
timin e një procesi të rregullt ligjor, në kuptim të nenit 42/2 të Kushtetutës 

Në funksion të garantimit të pavarësisë të pushtetit gjyqësor duhet të jetë 
edhe statusi ligjor i gjyqtarëve. Garancitë kushtetuese për statusin e gjyqtarit lid-
hen kryesisht me emërimin, paprekshmërinë dhe palëvizshmërinë e tyre nga detyra 
pa shkaqe të përligjura, me mosndjekjen e tyre penalisht pa pëlqimin e KLD-së dhe 
disiplinarisht pa vendim të motivuar të KLD-së, si dhe me garancitë financiare. 
Vlerësimi i sistemit të garancive dhe pavarësia e gjyqtarëve janë ngushtësisht të 
ndërlidhura ndërmjet tyre.

Paprekshmëria e pagës dhe e përfitimeve të tjera janë ngritur në nivel 
kushtetues, me qëllim që të drejtat/përfitimet, të cilat burojnë nga ushtrimi i funk-
sionit të gjyqtarit, të mos ndryshohen me efekt negativ... leja vjetore është një nga 
përfitimet që gjyqtarët e gëzojnë për shkak të detyrës që kryejnë dhe, si e tillë, nuk 
mund të ulet.” 

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ka miratuar Ligjin nr. 9877, datë 
18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 
(Ligji për pushtetin gjyqësor). Ky ligj parashikon krijimin, organizimin dhe 
kompetencat e gjykatave, kushtet dhe procedurat për emërimin e gjyqtarëve 
të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, të drejtat dhe detyrimet e gjy-
qtarëve, masat disiplinore dhe shkarkimin e tyre, si dhe çështje të tjera lidhur 
me funksionimin e gjykatave. Një nga aspektet që gjen rregullim në këtë ligj 
është edhe statusi i gjyqtarit, ku përfshihen të drejtat dhe përfitimet për shkak 
të detyrës. Neni 24, paragrafi 2 i ligjit, që është objekt i gjykimit kushtetues, 
është përfshirë në kreun që rregullon të drejtat dhe përfitimet e gjyqtarëve. 
Ky nen përcakton se: “Gjyqtari përfiton leje të pagueshme vjetore prej 30 ditësh 
kalendarike. Leja vjetore bëhet në muajin gusht”. Ligji aktual ka shfuqizuar ligjin 
nr.8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësorë Republikën 
e Shqipërisë”, i cili në nenin 39 rregullonte lejen vjetore të gjyqtarëve si vijon: 
“Gjyqtarët përfitojnë leje të pagueshme prej 30 ditësh. Leja vjetore bëhet në muajt kor-
rik dhe gusht.”

Kërkuesi, Unioni i Gjyqtarëve, ka pretenduar se përmbajtja e dy 
fjalive të para, të paragrafit të dytë, të nenit 24 të ligjit për pushtetin gjyqësor, 
pakëson ditët e pushimit të gjyqtarëve nga 30 ditë pune (42-44 ditë kalen-
darike) në 30 ditë kalendarike dhe kështu cenohet standardi i garantuar në 
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nenin 138 të Kushtetutës; leja vjetore e pagueshme është një nga përfitimet që 
gëzon gjyqtari për të  ushtruar funksionin e dhënies së drejtësisë në mënyrë 
të pavarur e të paanshme, dhe si e tillë nuk mund të ulet; gjithashtu, cenohet 
parimi i sigurisë juridike, pasi Kushtetuta nuk i ka lënë hapësirë ligjvënësit të 
bëjë rregullime ligjore që mund të cenojnë të drejtat dhe përfitimet që gëzohen 
me ligj nga gjyqtarët.  

Përfaqësuesi i Kuvendit dhe i Ministrisë së Drejtësisë pretendon se: 
kërkuesi nuk legjitimohet për arsye se nuk ka tagër që të flasë në emër dhe për 
të gjithë trupën e gjyqtarëve që janë subjekte të ligjit të kundërshtuar; formu-
limi i nenit 24 të ligjit objekt shqyrtimi është i ngjashëm me nenin 39 të ligjit 
të mëparshëm, i shfuqizuar, i cili rregullonte të njëjtën çështje; rregullimi i ri 
ligjor nuk ka pakësuar numrin e ditëve të pushimit vjetor të gjyqtarëve, por 
vetëm ka saktësuar terminologjinë e dispozitës;  koncepti “ditë pune” nuk 
është i pranuar nga legjislacioni shqiptar dhe nuk mund të vendoset shenjë 
barazimi midis segmenteve kohore dyditore (e shtunë, e diel), të cilat gjatë 
vitit konsiderohen me ligj si ditë pushimi javor, me po të njëjtat segmente 
kohore gjatë pushimit vjetor. 

Arsyetimi i Gjykatës

Legjitimimi i kërkuesit

Çështjen e legjitimimit të kërkuesit, Gjykata e ka vlerësuar si një ndër 
aspektet kryesore që lidhen me inicimin e një procesi kushtetues. Në funk-
sion të legjitimimit ratione personae, Gjykata ka konsoliduar qëndrimin e saj 
lidhur me rrethin e subjekteve që përfshihen në “... organizata të tjera” të 
parashikuara në nenin 134, pika 1, shkronja “f ” të Kushtetutës. Në çështjen 
objekt shqyrtimi, Gjykata çmon se është e domosdoshme të analizojë nëse 
Unioni është një nga subjektet që vë në lëvizje Gjykatën në kuptim të nenit 
134, pika 1, shkronja “f ” të Kushtetutës. Në këtë vështrim, Gjykata konstaton 
se Unioni është person juridik (shoqatë) i regjistruar në Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 2171, datë 04.02.2008. Në nenin 8 të statu-
tit të Unionit parashikohet, se qëllimi i veprimtarisë së tij është, ndër të tjera: 
“... të forcojë pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe përsosjen e konsolidimin e pozitës së 
balancuar të pushtetit gjyqësor në raport me pushtetin legjislativ dhe atë ekzekutiv dhe 
të ndihmojë në mbrojtjen e interesave profesionale, intelektuale, etike, shoqërore dhe 
materiale të gjyqtarëve.” Në këto kushte, Gjykata vlerëson se Unioni përfshihet 
në rrethin e subjekteve të përcaktuara në nenin 134, pika 1, shkronja “f ” të 
Kushtetutës, pasi është krijuar si shoqatë dhe gëzon personalitet juridik në 
përputhje me kërkesat e ligjit. Kërkuesi ka iniciuar një gjykim të kontrollit 
abstrakt, dhe sipas kërkesave të nenit 134, pika 2 të Kushtetutës, për t’u legji-
timuar ratione materiae ka detyrimin të provojë interesin e tij me çështjen, pra 
lidhjen e domosdoshme që ekziston ndërmjet misionit që ka dhe pasojave që 
vijnë nga zbatimi i dy fjalive të para të paragrafit të dytë të nenit 24 të ligjit për 
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pushtetin gjyqësor. Gjykata vëren se norma  e kundërshtuar (neni 24) rregul-
lon numrin e ditëve dhe shtrirjen kohore te lejes vjetore të pagueshme. Ky 
nen, i cili përcakton një nga aspektet e statusit të gjyqtarëve është formuluar 
në interes të ushtrimit të funksionit të gjyqtarit në mënyrë të pavarur dhe të 
paanshme. Për efekt të legjitimimit nuk është e nevojshme që Unioni të pro-
vojë se përfaqëson të gjithë gjyqtarët, apo kërkesa e tij të mbështetet edhe nga 
shoqatat e tjera, pasi në kuptim të nenit 134 të Kushtetutës, i cili përcakton 
rrethin e subjekteve që legjitimohen të vënë në lëvizje një gjykim kushtetues, 
një kërkesë e tillë nuk përbën kusht për legjitimimin.  

Mbi pretendimin për cenim të nenit 138 të Kushtetutës

Pavarësia e gjyqtarëve dhe e gjykatave nuk është  sanksionuar si privi-
legj apo qëllim në vetvete, por ajo lidhet me mirëfunksionimin e shtetit dhe 
të drejtën e shtetasve për të pasur një sistem gjyqësor efektiv dhe funksional, 
me qëllim garantimin e një procesi të rregullt ligjor, në kuptim të nenit 42/2 
të Kushtetutës (Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.11, datë 02.04.2008). Në 
funksion të garantimit të pavarësisë të pushtetit gjyqësor duhet të jetë edhe 
statusi ligjor i gjyqtarëve. Garancitë kushtetuese për statusin e gjyqtarit lid-
hen kryesisht me emërimin, paprekshmërinë dhe palëvizshmërinë e tyre nga 
detyra pa shkaqe të përligjura, me mosndjekjen e tyre penalisht pa pëlqimin e 
KLD-së dhe disiplinarisht pa vendim të motivuar të KLD-së, si dhe me garan-
citë financiare. Vlerësimi i sistemit të garancive dhe pavarësia e gjyqtarëve janë 
ngushtësisht të ndërlidhura ndërmjet tyre (Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese 
nr. 11, datë 27.05.2004; nr. 11, datë 02.04.2008; nr. 26, datë 24.07.2009).  

...Neni 138 i Kushtetutës përcakton elementë përbërës të statusit të 
gjyqtarit, pa të cilët nuk mund të garantohet ushtrimi i pavarur i funksionit të 
tyre. Garancitë e kësaj norme të Kushtetutës u njohin gjyqtarëve një trajtim 
specifik jo vetëm në pagë, por edhe në elementë të tjerë që burojnë nga ush-
trimi i funksionit të tyre. Paprekshmëria e pagës dhe e përfitimeve të tjera janë 
ngritur në nivel kushtetues, me qëllim që të drejtat/përfitimet, të cilat burojnë 
nga ushtrimi i funksionit të gjyqtarit, të mos ndryshohen me efekt negativ. 
Formulimi i togfjalëshit “përfitime të tjera” është i një natyre të përgjithshme 
dhe nuk konkretizon në mënyrë shteruese rrethin e përfitimeve të gjyqtarëve. 
Kushtetutbërësi jo pa qëllim e ka lënë të hapur kuptimin që i duhet dhënë 
rrethit të përfitimeve, pasi ka synuar të përfshijë në të tërësinë e të drejtave që 
gjyqtarët i gëzojnë në funksion të ushtrimit të detyrës së tyre. Ligjvënësi, në 
ligjin organik për pushtetin gjyqësor, ka konkretizuar rrethin e përfitimeve 
të tjera që gëzojnë gjyqtarët për shkak të detyrës, duke përfshirë edhe lejen 
vjetore. Mbi këtë analizë, Gjykata vlerëson se leja vjetore është një nga përf-
itimet që gjyqtarët e gëzojnë për shkak të detyrës që kryejnë dhe si e tillë nuk 
mund të ulet. 

...Nisur nga fakti se ligji organik për organizimin e pushtetit gjyqë-
sor rregullon vetëm përfitimin e lejes vjetore të pagueshme dhe nuk përmban 
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norma të tjera që rregullojnë marrëdhënien e punës të gjyqtarëve, Gjykata, 
vlerëson që gjatë interpretimit t’i referohet edhe koncepteve juridike që lid-
hen me marrëdhëniet e punës të rregulluara nga Kodi i Punës, i cili në nenin 
4 sanksionon se “Dispozita të veçanta të këtij Kodi zbatohen dhe ndaj personave, 
punësimi i të cilëve rregullohet me ligj të veçantë, nëse ligji i veçantë nuk parashikon 
zgjidhje për probleme të lidhura me marrëdhëniet e punës”. E drejta e lejes vjetore 
të gjyqtarëve parashikohej nga neni 39 i ligjit të mëparshëm për pushtetin 
gjyqësor në masën e 30 ditëve. Formulimi i kësaj norme nuk specifikonte 
nëse ditët e pushimit ishin ditë “kalendarike” apo “pune”. Termi “ditë” sipas 
Fjalorit të Gjuhës së Sotme Shqipe (Botim i dytë i ripunuar - 2002) ka kupti-
min e periudhës kohore të përbërë prej 24 orësh brenda javës, muajit a vitit. 
Përkufizimi i mësipërm i jep termit “ditë” kuptimin e ditës kalendarike. Termi 
“ditë” është përdorur midis të tjerash edhe në Kodin e Punës, i cili në nenin 
77 e ka përkufizuar kohëzgjatjen ditore normale të punës si: “... koha e përdit-
shme efektive e punës nga ora 0 deri në orën 24 të së njëjtës ditë, pa përfshirë pushimet”. 
Nga ana tjetër, neni 78, pika 1 e Kodit të Punës sanksionon se: “Kohëzgjatja 
ditore normale e punës është jo më shumë se 8 orë”, ndërsa në pikën 4 parashikon 
se: “Pushimi ditor është të paktën 11 orë pa ndërprerje brenda ditës, ose në rast nevoje 
për dy ditë rresht”. 

Nisur nga përmbajtja e dispozitave të mësipërme evidentohet, se kon-
ceptet juridike të kohëzgjatjes ditore të punës dhe pushimit ditor shtrihen në 
segmente të ndryshme kohore brenda të njëjtës ditë kalendarike. Mbi këtë 
bazë, vlerësohet se Kodi i Punës  i ka dhënë termit “ditë” kuptimin e “ditës 
kalendarike”. ..Togfjalëshi “leje vjetore e pagueshme” është një grup emëror 
i formuar nga një emër (leje), nga një mbiemër i panyjshëm (vjetore) dhe 
nga një mbiemër i nyjshëm (e pagueshme), i përdorur në fjali në funksio-
nin e kundrinorit të drejtë. Të dy mbiemrat ruajnë funksionin e tyre përcak-
tues të cilësive të emrit “leje” dhe janë të pavarur nga njëri-tjetri. Nisur nga 
sa më sipër, Gjykata vlerëson se  termi “e pagueshme” është vendosur pas 
togfjalëshit “leje vjetore” për të cilësuar llojin e lejes që rregullon norma e 
kundërshtuar dhe rendi i vendosjes së fjalëve tregon qëllimin e ligjvënësit për 
të përcaktuar rregulla për lejen vjetore të pagueshme. Në të njëjtën kohë, termi-
nologjia (togfjalëshi) e përdorur në përcaktimin e lejes vjetore është në har-
moni me atë të legjislacionit të punës, i cili  krahas lejes vjetore të pagueshme 
parashikon dhe lejen vjetore të papagueshme. Gjykata vëren gjithashtu, se 
termi “e pagueshme” nuk është vendosur në  funksion të cilësimit të termit 
“ditë” si “ditë pune”. Nëse ligjvënësi do të synonte këtë gjë, atëherë  termi “e 
pagueshme” do të vendosej pas termit “ditë”. 

Për interpretimin e normës së kundërshtuar, Gjykata vlerëson të 
nevojshme t’i referohet dhe koncepteve juridike të pushimit javor dhe pushim-
it vjetor që rregullohen nga Kodi i Punës. Neni 85, pika 3 e Kodit të Punës 
sanksionon se: “Pushimi javor nuk  është i pagueshëm”, kurse neni 94, pika 4 
përcakton se: “Paga për pushimet vjetore i paguhet punëmarrësit në momentin e 
marrjes së tyre”. Ligjvënësi e trajton pushimin javor dhe atë vjetor si koncepte 
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të ndryshme juridike. Kështu, pushimi javor është e drejta që i përket punë-
marrësit pas plotësimit të kohëzgjatjes javore të punës (40 orë) dhe është i 
papagueshëm. Kurse, pushimet vjetore janë e drejtë që i përket  punëmarrësit 
pas plotësimit të një viti pune të plotë dhe paguhen në momentin e marrjes 
së tyre. Dita e shtunë dhe e diel (gjatë pushimit vjetor) nuk mund të trajtohet 
juridikisht si pushim javor, por përfshihet në pushimin vjetor. Kështu, duke 
qenë se rregullimi i mëparshëm ligjor (neni 39) parashikonte një periudhë leje 
vjetore të pagueshme prej 30 ditësh, atëherë ditët e kësaj periudhe nga pikë-
pamja juridike trajtohen në mënyrë të barabartë, në rrjedhë kronologjike pa 
ndërprerje, pavarësisht me cilën ditë kalendarike përkojnë ato. 

Në dritën e interpretimit historik, Gjykata konstaton se ligji për 
pushtetin gjyqësor, megjithë ndryshimet që ka pësuar ndër vite (1997, 1998, 
2008), ka ruajtur të njëjtin formulim të normës që rregullon lejen vjetore të 
gjyqtarëve. Po kështu, nuk evidentohet synimi i ligjvënësit për të diferencu-
ar gjyqtarët në raport me mbajtësit e funksioneve paralele që përfshihen në 
pushtetet e tjera. Ligji i ri për pushtetin gjyqësor ka parashikuar sërish të dre-
jtën e lejes vjetore si përfitim të gjyqtarëve për shkak të detyrës. Neni 24 (dy 
fjalitë e para të paragrafit të dytë) ka të njëjtin formulim ligjor me normën e 
mëparshme (neni 39). Ndryshimi i vetëm në formulimin e ri është përdorimi 
i termit “kalendarike” pas togfjalëshit “30 ditë”. Nga krahasimi i përmbajtjes 
së normës së mëparshme me atë në fuqi, rezulton se termi “kalendarike” i 
shtuar në formulimin e ri ligjor, nuk ka sjellë ndryshim të kuptimit të normës 
të mëparshme, pasi duke u cilësuar kuptimi i termit “ditë”, është saktësuar/
qartësuar përmbajtja e normës. Mbi këtë bazë, Gjykata vlerëson se rregullimi 
i ri ligjor nuk ka sjellë ndryshime që ulin/pakësojnë masën e lejes vjetore të 
pagueshme të gjyqtarëve. Për rrjedhojë, dy fjalitë e para të paragrafit të dytë të 
nenit 24 të ligjit për pushtetin gjyqësor nuk cenojnë standardet e parashikuara 
nga neni 138 i Kushtetutës. 

  
Mendimi i pakicës 

Anëtarët S. Sadushi, K. Puto dhe F. Abdiu kanë qenë kundër shu-
micës duke argumentuar se: Rregullimi i ri ligjor, që u njeh gjyqtarëve të dre-
jtën për të përfituar “leje të pagueshme vjetor prej 30 ditë kalendarike gjatë muajit 
gusht” ka ndryshuar formulimin e mëparshëm sipas të cilit, “gjyqtarët përfitojnë 
leje të pagueshme vjetore prej 30 ditësh...në muajt korrik dhe gusht.” 

...Paraprakisht, gjyqtarët në pakicë e konsiderojnë të nevojshme të 
theksojnë se nuk evidentohet të ketë pasur ndonjë paqartësi, pakuptimësi 
apo konfliktualitet të shkaktuar nga keqzbatimi në praktikë i normës juri-
dike konkrete, që të ketë detyruar ligjvënësin për të bërë interpretimin e saj. 
Gjithashtu, gjyqtarëve në pakicë nuk i rezulton që ligjvënësi të ketë bërë in-
terpretim të normës juridike, por një shfuqizim të dispozitës së mëparshme, 
me synimin nxjerrjen e një dispozite të re. Interpretimi i ligjit lidhet me kup-
timin e qartë që i duhet dhënë dispozitës ligjore, pa ndryshuar kuptimin dhe 
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përmbajtjen e saj dhe pa sjellë krijimin e një norme të re juridike. Pavarësisht 
kuptimit të qartë që kishte dispozita ligjore, e cila lejonte kryerjen nga gjy-
qtarët të lejes së pagueshme vjetore prej 30 ditë [pune] në një periudhë kohore 
të shtrirë në muajt korrik dhe gusht, ligjvënësi e ka ndryshuar dispozitën duke 
i dhënë asaj një formulim më të kufizuar. Në dispozitën e re, objekt shqyrtimi 
është kufizuar periudha e kryerjes së lejes vjetore nga dy në një muaj dhe, pas 
fjalëve 30 ditë, është shtuar fjala “kalendarike”.

Gjyqtarët në pakicë theksojnë gjithashtu se nevoja për interpretimin 
e normës juridike lind edhe kur pas zbatimit të ligjit me analogji, bëhet e pa-
mundur dhënia e një kuptimi të qartë e të drejtë të dispozitës përkatëse ligjore. 
Pakicës i rezulton se nuk është vetëm ligji “Për organizimin e pushtetit gjyqë-
sor në Republikën e Shqipërisë”, që ka pranuar konceptin ligjor “ditë” [pune] 
për të matur kohën mbi të cilën duhet të llogaritet leja vjetore e pagueshme. 
Ka edhe dispozita të tjera, të cilat rregullojnë lejen vjetore të funksionarëve të 
lartë të shtetit, me të njëjtën mënyrë formulimi si dispozita, objekt shqyrtimi, 
që rregullon lejen vjetore për gjyqtarët. Sipas nenit 15 të ligjit nr. 8550, datë 
18.11.1999, “Statusi i deputetit”, deputetit i njihet e drejta e lejes vjetore të 
zakonshme, “...e cila duhet të jetë jo me pak së 30 ditë”; sipas nenit 18 të 
ligjit nr. 8577, datë, 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, gjyqtarët kushtetues “...përfitojnë 
leje të pagueshme vjetore 40 ditë... [e cila]... bëhet gjatë muajit gusht-shtator”. 

Shumica nuk ka arritur gjithashtu t’i japë përgjigje pretendimit tjetër 
të kërkuesit që lidhet me cenimin e parimit të sigurisë juridike. E drejta për 
përfitimin e lejes vjetore është një element përbërës i të drejtës për punë, e cila 
përfshihet në grupin e të drejtave me karakter social ekonomik. Këto kategori 
të drejtash, për nga natyra e tyre janë të drejta pozitive, që do të thotë, se 
përmbajtja e tyre duhet interpretuar në lidhje të ngushtë me detyrimin e shtetit 
për të garantuar ushtrimin e kësaj të drejte. Ky parim nënkupton gjithashtu 
mbrojtjen e të drejtave të fituara të personave, të cilët kanë të drejtë të presin 
në mënyrë të arsyeshme që të drejtat e fituara nëpërmjet akteve ligjore të vlef-
shme, t’iu garantohen për të gjithë periudhën dhe të zbatohen realisht. Nga 
kjo pikëpamje, pakica thekson se gjyqtari nuk mund të perceptohet vetëm si 
një person që jep drejtësi, pasi gjyqtari është njëkohësisht anëtar i shoqërisë. 
Si çdo person tjetër, gjyqtari ka të drejtë të mbrojë të drejtat e tij, interesat dhe 
pritshmëritë e ligjshme. Qëllimi i parimit të sigurisë juridike është të sigurojë 
besimin e personave te shteti i tij dhe ligji, dhe vetë gjyqtarët, të cilët admin-
istrojnë drejtësinë duhet të gëzojnë një besim të tillë. (Shih vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese nr.34, datë 20.12.2005; nr.9, datë 26.2.2007; nr.11, datë 4.4.2007; nr.36, 
datë 15.10.2007; nr.41, datë 16.11.2007 etj). Me mënyrën e formulimit ligjor që 
është përdorur në ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit 
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ligjvënësi i ka cenuar standardet që 
gjyqtarët i kanë fituar dhe gëzuar më parë nga vet dispozita ligjore. 
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Koment

Siç shihet edhe nga mendimi i pakicës, e tërë çështja në këtë vendim 
ka qenë interpretimi i ndryshëm i termit “30 ditëve” leje vjetore, pra nëse do 
të kuptohet si ditë pune apo ditë kalendarike. Ky interpretim bën ndryshimin 
në uljen e ditëve të pushimit vjetor, sipas kërkuesit dhe pakicës, nga 45 ditë 
në 30 ditë kalendarike. Në fakt, Gjykata e ka pranuar se leja vjetore është 
element përbërës i përfitimeve që i takon të gëzojë gjyqtari sipas nenit 138 të 
Kushtetutës, gjë e cila është trajtuar për herë të parë në këtë vendim. Kjo është 
një pikë e rëndësishme e këtij vendimi, pasi Gjykata e ka theksuar se ashtu si 
paga edhe leja vjetore apo përfitime të tjera (sigurimet, marrja e revistave ose 
gazetave falas, leja për kualifikim etj) janë pjesë e një standarti kushtetues të 
garantuar nga neni 138 dhe nuk mund të preken. Por shumica, me anë të një 
interpretimi gjuhësor, duke iu referuar me analogji Kodit të Punës, ka arritur 
në përfundimin se ditë në konceptin e ligjit do të quhet dita kalendarike dhe 
jo e punës.

Në përfundim të ndryshëm ka arritur pakica, sipas të cilës, nëse 
ligjvënësi ka patur kuptim të njëjtë, atëherë përse e ka bërë ndryshimin në ligj 
duke vendosur termin “kalendarike”. Sipas pakicës, ndryshimi i bërë tregon 
se kuptimi i 30 ditëve ka qenë i lidhur me ditët e punës. Kështu që përderisa 
gjyqtarët sot përfitojnë më pak ditë pushimi të paguara, atëherë kjo tregon se 
ka patur cenim të përfitimit të lejes vjetore sipas nenit 138.

Vendimi nr.9, datë 23.3.2010 (V-9/2010 – Për verifikimin e pastërtisë së 
zyrtarëve publikë)
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Fjalë kyçe: pastërtia e figurës së zyrtarëve; parimi i ndarjes së pushteteve; 
shteti i së drejtës; konflikt interesi; ndërprerja e mandatit kushtetues; e drejta për t’u 
zgjedhur; e drejta për punë.

“Qëllimi i normave të ligjit për Gjykatën Kushtetuese nuk është mbro-
jtja e gjyqtarëve nga pretendimet për njëanshmëri, por mbrojtja e legjitimitetit të 
Gjykatës Kushtetuese si një organ i paanshëm. Për këtë arsye, dyshimi bindës për 
paanshmëri duhet të jetë i mjaftueshëm për pranimin e kërkesës për përjashtimin 
e gjyqtarit/gjyqtarëve... Të gjykosh për antikushtetutshmërinë e dispozitave për-
katëse të këtij ligji lidhur me ndërprerjen e mandateve nuk është çështje e diskre-
cionit apo e gjykimit vetjak të gjyqtarit. Për këtë arsye, njëanshmëria e mundshme 
e gjyqtarit nuk mund të ndikojë në vendimin e tij...

Gjykata rithekson rëndësinë që kanë garancitë kushtetuese për ushtri-
min e mandatit përfaqësues të deputetit. Edhe nëse do të pranohej se neni 70/2  
i Kushtetutës lejon marrjen e masave të lustracionit, Kushtetuta, në nenet 70/3 
dhe 131/e, me qëllim krijimin e një mekanizmi mbrojtës kërkon, që çështjet që 
lidhen me zgjedhshmërinë dhe papajtueshmëritë në ushtrimin e funksioneve të de-
putetëve, si dhe me verifikimin e zgjedhjes së tyre, duhet të vendosen nga Gjykata 
Kushtetuese. Ligji për pastërtinë e figurës në mënyrë të qartë cenon këtë garanci 
kushtetuese.

Në një shtet demokratik të sunduar nga ligji gjyqtari përmbush një funk-
sion shumë të rëndësishëm. Roli i tij dhe i gjykatave në një shtet të tillë është, që 
ndërsa ushtrojnë funksionin e drejtësisë, ata duhet të sigurojnë zbatimin e normave 
të shprehura në Kushtetutë, të ligjeve dhe akteve të tjera ligjore, të garantojnë 
shtetin e së drejtës dhe të mbrojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Duke patur para-
sysh këtë rol, Kushtetuta, si edhe një sërë dokumentesh ndërkombëtare, parashiko-
jnë një sërë garancish për statusin e gjyqtarit, ndër të cilat, dhe palëvizshmërinë e 
tij nga detyra pa shkaqe të përligjura”

Rrethanat e çështjes

Një grup deputetësh të Kuvendit, Shoqata e Prokurorëve dhe Komite-
ti Shqiptar i Helsinkit iu drejtuan Gjykatës për shfuqizimin e ligjit nr. 10034, 
datë 22.12.2008 “Për pastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë të admin-
istratës publike dhe të të zgjedhurve” me pretendimin se ky ligj bie ndesh me 
Kushtetutën, pasi cenon disa parime kushtetuese si: pavarësia e institucioneve 
kushtetuese si Presidenti i Republikës, Kuvendi, Gjykata Kushtetuese, Gjyka-
ta e Lartë, organet e pushtetit vendor, si dhe gjyqësorin e prokurorinë në tërë-
si; nuk respektohet parimi i mosndërprerjes së mandatit kushtetues për arsye 
të tjera nga ato që parashikon Kushtetuta; parimi i ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve pasi autoriteti i kontrollit të pastërtisë së figurave ka kompetenca 
mbikushtetuese dhe nuk respekton asnjë garanci procedurale. Gjithashtu, si-
pas kërkuesve, preket hierarkia e akteve, pasi me një ligj të miratuar me shu-
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micë të thjeshtë ndërhyhet në rregullimet që kërkojnë shumicë të cilësuar për 
t’u ndryshuar. Ky ligj, sipas tyre, cenon të drejtën për t’u zgjedhur, të drejtën 
për punë dhe dinjitetin njerëzor.

Subjekti i interesuar, Kuvendi i Shqipërisë, pretendoi se Gjykata 
Kushtetuese nuk mund ta marrë në shqyrtim këtë çështje, pasi nuk mund të 
garantojë pavarësinë dhe paanësinë në gjykim duke qenë se vetë gjyqtarët e 
kësaj Gjykate janë subjekt i këtij ligji. Për këtë shkak, Gjykata ndodhet në 
kushtet e konfliktit të interesit. Gjithashtu, Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave 
i kundërshtuan pretendimet e kërkuesve duke parashtruar se ligji nuk cenon 
parimet kushtetuese, pasi nuk shton kritere të reja për ndërprerjen e man-
datit por vetëm saktëson rastet kur mosrespektimi i këtij ligji konsiderohet si 
shkelje e Kushtetutës gjatë kryerjes së detyrës.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi konfliktin e interesit të gjyqtarëve të Gjykatës

Gjykata Kushtetuese është shprehur në jurisprudencën e saj se, në 
kuadrin e parimeve kushtetuese që qëndrojnë në themel të një procesi të 
rregullt gjyqësor, respektimi i parimit të paanshmërisë mundëson krijimin e 
besimit që gjykatat duhet të gëzojnë në një shoqëri demokratike dhe në një 
shtet të sunduar nga ligji. Paanshmëria e gjyqtarëve (nemo iudex in causa sua) 
kërkon që drejtësia jo vetëm të bëhet, por dhe të shihet që bëhet. Në demokra-
ci, ligjshmëria e rolit të gjyqtarit varet jo vetëm nga qenia e tij, por dhe nga 
shfaqja e tij i paanshëm dhe i pavarur, duke qenë roli i tij në mënyrë esenciale 
pasiv dhe super partes (shih vendimin nr.23/2008 të  Gjykatës Kushtetuese). Parimi i 
paanshmërisë imponon, ndër të tjera, vendosjen e procedurave dhe mekaniz-
mave ligjorë që synojnë shmangien e konfliktit të interesave. 

Gjykata çmon se për të vlerësuar nëse ekziston një nga rastet për pran-
imin e kërkesës për  përjashtimin e një ose disa gjyqtarëve duhet të mbështetet 
në rregullimet e ligjit për Gjykatën Kushteteuse pa marrë në konsideratë para-
shikimet e ligjit për pastërtinë e figurës.  Ligji për Gjykatën Kushtetuse është 
miratuar sipas nenit 81/2 të Kushtetutës me tri të pestat e të gjithë anëtarëve 
të Kuvendit (ligj i përforcuar), kurse ligji për pastërtinë i figurës është miratuar 
sipas rregullit të përgjithshëm të parashikuar nga neni 78 i Kushtetutës. Kush-
tetuta u jep ligjeve të përforcuara fuqi të veçantë juridike në krahasim me 
aktet e zakonshme të ligjvënësit. Për këtë arsye, në hierarkinë e akteve, ligjet 
e përforcuara renditen para ligjeve të zakonshme të Kuvendit (shih vendimin 
e Gjykatës Kushtetuese nr.19, datë 03.05.2007). Gjykata çmon se parashikimet e 
nenit 36 të Ligjit për Gjykatën nuk kërkojnë domosdoshmërisht “prova” për 
faktin e përfshirjes së një ose disa gjyqtarëve në një nga kategoritë e përcak-
tuara në nenin 4 të ligjit për pastërtinë e figurës; mjafton që të ketë të dhëna 
që mund të ngrenë shqetësime serioze për cenimin e paanshmërisë. Qëllimi i 
normave të ngjashme me nenet 36 e 37 të  ligjit për Gjykatën nuk është mbro-
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jtja e gjyqtarëve nga pretendimet për njëanshmëri, por të mbrojtja e legjitimit-
etit të Gjykatës Kushtetuese si një organ i paanshëm. Për këtë arsye, dyshimi 
bindës për paanshmëri duhet të jetë i mjaftueshëm për pranimin e kërkesës 
për përjashtimin e gjyqtarit/gjyqtarëve.

Gjykata Kushtetuese, paraprakisht, merr në konsideratë situatën që 
mund të krijohet në qoftë se disa anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, të cilët 
mund të jenë subjekte të ligjit për pastërtinë e figurës, përjashtohen nga shqyr-
timi i çështjes sipas kërkesës së subjekteve të interesuara. Sipas nenit 133/2 të 
Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese vendos me shumicën e të gjithë anëtarëve të 
saj. Ndërsa neni 32 i ligjit të GJK-së kërkon që në seancën plenare të Gjykatës 
Kushtetuese duhet të jenë të pranishëm jo më pak dy të tretat e anëtarëve të 
saj (6 anëtarë). Përjashtimi i gjyqtarëve do të çonte në mosarritjen e num-
rit të nevojshëm për shqyrtimin e çështjes në seancë plenare (kuorumit) nga 
Gjykata dhe, për rrjedhojë, ajo do të bllokohej për të vazhduar shqyrtimin e 
kushtetutshmërisë së ligjit për pastërtinë e figurës. Ligjvënësi, duke përfshirë 
anëtarët e Gjykatës Kushtetuese në kategorinë e subjekteve  që do t’i nënshtro-
hen verifikimit sipas nenin 3, germa “d” të ligjit për pastërtinë e figurës duhet 
të konsideronte nevojën për të shmangur bllokimin institucional dhe për këtë 
arsye duhet të kishte bërë rregullime të veçanta kushtetuese dhe ligjore që 
do t’i krijonin mundësinë kësaj Gjykate të kontrollonte kushtetutshmërinë 
e ligjeve. Kuvendi nuk parashikoi një zgjidhje për të tejkaluar një bllokim të 
tillë të mundshëm, bllokim që krahas të tjerave sjell për pasojë që edhe ligji për 
pastërtinë e figurës të mos i nënshtrohet gjykimit mbi kushtetutshmërinë e tij. 
Kjo bie në kundërshtim me nenin 124 të Kushtetutës. Ky qëndrim në parim, 
për analogji, është shprehur edhe në vendime të mëparshme të kësaj Gjykate 
(shih vendimet nr 21, datë 01.10.2008 dhe nr.4, datë 02.06.1995). 

Gjykata, në lidhje me çështjet ligjore që janë ngritur në këtë gjykim 
kushtetues, vlerëson nëse gjykimi i këtyre çështjeve lejon hapësirë dhe diskre-
cion për gjyqtarët, në atë masë sa ata mund të jenë të prirur të mbajnë një qën-
drim të njëanshëm. Në shqyrtimin e kushtetutshmërisë së ligjit për pastërtinë 
e figurës mund të ketë pretendime për të cilat mund të arrihen vlerësime të 
ndryshme lidhur me kushtetutshmërinë ose jo, ndërsa për disa të tjera bazu-
eshmëria e tyre është e qartë, pa pasur nevojën e ndonjë gjykimi vlerësues. 
Një nga pretendimet e kërkuesve lidhet me ndërprerjen e mandateve të insti-
tucioneve kushtetuese, sipas parashikimeve të ligjit për pastërtinë e figurës. 
Në këtë rast kemi të bëjmë me një cenim haptazi të garancive kushtetuese. 
Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese janë anëtarë të një prej institucioneve të 
mbrojtura nga Kushtetuta. Siç do të argumentohet dhe më poshtë, ligji për 
pastërtinë e figurës, në këtë aspekt, vjen në kundërshtim të dukshëm me 
Kushtetutën. Të gjykosh për antikushtetutshmërinë e dispozitave përkatëse të 
këtij ligji lidhur me ndërprerjen e mandateve nuk është çështje e diskrecionit 
apo e gjykimit vetjak të gjyqtarit. Për këtë arsye, njëanshmëria e mundshme e 
gjyqtarit nuk mund të ndikojë në vendimin e tij. Sa i takon dispozitave të tjera, 
për të cilat është kërkuar kontrolli kushtetues nuk ka asnjë konflikt interesi për 
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sa kohë që gjyqtari nuk do të jetë subjekt i mundshëm i këtyre parashikimeve 
të ligjit për pastërtinë e figurës. Si rrjedhojë, nuk vërtetohen arsye serioze për 
njëanshmëri.

Standartet kushtetuese për lustracionin

Për të shqyrtuar çështjen, objekt shqyrtimi, Gjykata bazohet në stan-
dardet kushtetuese dhe ndërkombëtare, të cilat duhet të respektohen nga 
ligjvënësi në marrjen e masave legjislative për pastërtinë e figurës (lustracio-
nin). Në esencë këto dokumente kërkojnë që ligjet e lustracionit të jenë në 
përputhje me parimet e shtetit të së drejtës (neni 4 i Kushtetutës) dhe për këtë 
arsye, të plotësojnë disa kushte. Mbi të gjitha, lustracioni duhet të fokusohet 
tek kërcënimet që mund të vijnë prej zbatimit të tij në të drejtat themelore 
të njeriut dhe proceset demokratike; hakmarrja nuk mund të jetë asnjëherë 
qëllimi i këtyre ligjeve si dhe, nuk duhet të lejohet keqpërdorimi shoqëror ose 
politik i rezultateve të procesit të lustracionit. Qëllimi i lustracionit nuk është 
dënimi i individëve që prezumohen të fajshëm, por mbrojtja e demokracisë 
së re që ka lindur. Në mënyrë më të detajuar këto kërkesa janë: Procesi i 
lustracionit duhet të administrohet nga një komision i pavarur dhe i krijuar 
posaçërisht, në përbërje të të cilit duhet të jenë shtetas të shquar; Lustracioni 
duhet të përdoret vetëm për të eliminuar ose për të reduktuar ndjeshëm kër-
cënimet që mund të vijnë nga subjektet e lustracionit në drejtim të demokra-
cisë së lirë dhe funksionuese, për shkak të përdorimit nga subjektet në fjalë 
të një funksioni specifik që përfshihet në shkelje të të drejtave të njeriut, ose 
bllokon ecurinë e proceseve demokratike; Lustracioni nuk duhet të përdoret 
për dënime, ndëshkime ose hakmarrje; dënimi për veprimtarinë kriminale të 
mëparshme mund të vendoset vetëm mbi bazën e një Kodi Penal të rregullt 
dhe në përputhje me të gjitha procedurat dhe garancitë e ndjekjes penale; 
Ndalimet për funksionarët e regjimit komunist, për të qenë në pajtim me pari-
met e shtetit të së drejtës dhe të demokracisë, duhet të bazohen në kriterin 
e nxjerrjes së përgjegjësisë individuale për çdo çështje të veçantë dhe jo në 
mënyrë kolektive; Lustracioni duhet të kufizohet vetëm tek funksionet për të 
cilat ka arsye të mjaftueshme për të besuar se mund të paraqesin rrezik real 
për të drejtat e njeriut dhe demokracinë, pra funksione të caktuara shtetërore 
që kanë përgjegjësi reale për hartimin ose zbatimin e politikave të qeverisë 
dhe praktikave që lidhen me sigurinë e brendshme, ose funksione të caktuara 
shtetërore që mund të urdhërojnë dhe/ose kryejnë abuzime me të drejtat e 
njeriut, si p.sh. shërbimet e inteligjencës, sigurisë dhe zbatimit të ligjit, gjy-
qësori dhe prokuroria; Lustracioni nuk duhet të zbatohet për funksionet e 
zgjedhshme përveçse kur kjo gjë kërkohet nga vetë kandidati — votuesit kanë 
të drejtë të zgjedhin këdo që ata dëshirojnë; Lustracioni nuk duhet të zbatohet 
për funksione në organizatat private ose gjysmë private, pasi ka pak funksione 
në këto organizata, që mund të paraqesin rrezik për cenimin ose kërcënimin 
e të drejtave themelore të njeriut dhe proceseve demokratike; Afati kohor për 
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ndalimin e ushtrimit të funksioneve të caktuara duhet të kufizohet mbi baza 
racionale, pasi nuk duhet të nënvlerësohet kapaciteti për ndryshime pozitive 
në sjelljen dhe zakonet e një individi; Individët që kanë urdhëruar ose kanë 
ndihmuar në kryerjen e shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut mund të për-
jashtohen nga funksioni; në rastet kur një organizatë ka kryer shkelje të rënda 
të të drejtave të njeriut, anëtari, punonjësi ose agjenti do të konsiderohen se 
kanë marrë pjesë në këto shkelje nëse kanë kryer funksione të larta në këto 
organizata, ndonëse nuk mund të vërtetohet se ata nuk kanë marrë pjesë në 
planifikimin, drejtimin, ose ekzekutimin e këtyre politikave, praktikave apo 
veprimeve; Asnjë individ nuk do t’i nënshtrohet procesit të lustracionit vetëm 
sepse ka qenë i lidhur ose ka kryer veprimtari për ndonjë organizatë, e cila ka 
qenë e ligjshme në kohën e krijimit të kësaj lidhje ose kryerjes së kësaj vep-
rimtarie, për mendime apo bindje personale; Lustracioni i “bashkëpunëtorëve 
të ndërgjegjshëm” është i lejueshëm vetëm përsa i përket individëve që kanë 
marrë realisht pjesë, së bashku me funksione qeveritare (sikurse janë shërbi-
met e inteligjencës) në shkelje serioze të të drejtave të njeriut që kanë dëmtuar 
realisht të tjerët dhe që e dinin, ose duhet ta dinin, se sjellja e tyre do të shkak-
tonte një dëmtim; Lustracioni nuk duhet të zbatohet mbi një individ që ka 
qenë nën moshën 18 vjeçare në kohën e përfshirjes në veprimtarinë përkatëse, 
i cili e ka kundërshtuar vullnetarisht dhe/ose e ka abandonuar anëtarësinë, 
punësimin ose lidhjen me organizatat përkatëse përpara tranzicionit në regji-
min demokratik, apo që ka vepruar me detyrim; Në asnjë rast nuk duhet 
që individi t’i nënshtrohet procesit të lustracionit pa pasur gjithë mbrojtjen e 
duhur, duke përfshirë këtu por jo duke u kufizuar vetëm tek e drejta e këshil-
limit (e ofruar nëse subjekti nuk e përballon dot pagesën), për t’u njohur dhe 
për të kundërshtuar të dhënat e përdorura kundër tij, për të pasur akses në të 
gjitha të dhënat e disponueshme fajësuese ose shfajësuese, për të paraqitur të 
dhënat e tij, për të pasur një seancë të hapur nëse e kërkon, si dhe të drejtën 
e apelimit në një organ gjyqësor të pavarur; E drejta e çdo personi për akses 
në dokumentet zyrtare dhe të dhëna të mbledhura për të, si dhe e drejta për 
të kërkuar korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të pavërteta, të paplota, ose 
të mbledhura në kundërshtim me ligjin (neni 35 i Kushtetutës), nuk duhet të 
kufizohet për asnjë kategori individësh, përveç se kur plotësohet kushtet e 
nenit 17 të Kushtetutës; Ndërhyrjet ligjore për lustracionin duhet t’i kushto-
jnë rëndësi të veçantë zbatimit të parimit kushtetues të propocionalitetit, i cili 
duhet kuptuar jo vetëm si pjesë përbërëse e parimeve kushtetuese që mbrojnë 
të drejtat dhe liritë e individit, por edhe si një parim që përmban një element 
të qenësishëm të konceptit të shtetit të së drejtës.
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Mbi ndërprerjen e mandatit të organeve kushtetuese

Një pjesë të natyrshme të rregullimeve kushtetuese zënë normat e lidhura 
me mandatin e organeve më të rëndësishme të shtetit. Këto norma, në mënyrë 
të veçantë, krijojnë garancitë e nevojshme për ushtrimin e mandatit sipas kon-
ceptit kushtetues. Këto garanci konsistojnë nga njëra anë në arsye specifike, 
shteruese për përfundimin e mandatit të tyre dhe nga ana tjetër, në procedura 
të veçanta për përfundimin e mandatit/teve. Këto procedura janë elementë 
përbërës të statusit kushtetues të organeve dhe institucioneve të parashikuara 
nga Kushtetuta që do të thotë, se zëvendësimi i këtyre procedurave specifike 
me të tjera, më pak mbrojtëse, dobëson statusin e tyre. Bazuar në sa më sipër, 
Gjykata i vlerëson rregullimet e ligjit për pastërtinë e figurës në raport me 
garancitë që gëzojnë organet shtetërore sipas Kushtetutës.

Gjykata çmon se procedura e parashikuar në ligjin për pastërtinë e 
figurës është qartësisht e ndryshme dhe më pak mbrojtëse se ajo që parashi-
kon Kushtetuta për mandatin e Presidentit. Procedura kushtetuese për shkar-
kimin e Presidentit përfaqëson një garanci për pavarësinë e këtij organi. Kjo 
garanci do të ishte e pavlefshme, nëse deputetët dhe Gjykata Kushtetuese do 
të vareshin nga “dëshmia e verifikimit B”. Ligji për pastërtinë e figurës nuk 
mund të cenojë në thelb mbrojtjen kushtetuese që gëzon Presidenti i Repub-
likës. Dispozitat kushtetuese që lidhen me mbarimin e mandatit dhe shkar-
kimin e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese (nenet 127-128) dhe gjyqtarëve 
të Gjykatës së Lartë (nenet 137-140) janë në thelb të njëjta. Ata mund të 
shkarkohen nga Kuvendi me votim të dy të tretave të deputetëve për shkelje 
të Kushtetutës, kryerjen e një krimi, për paaftësi mendore a fizike, ose për 
akte e sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Vendimi i 
shkarkimit duhet të shqyrtohet më pas nga Gjykata Kushtetuese. Prokurori i 
Përgjithshëm mund të shkarkohet vetëm nga Presidenti i Republikës, me pro-
pozim të Kuvendit, për shkelje të Kushtetutës ose për shkelje të rënda të ligjit 
gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, ... për akte e sjellje që diskreditojnë rëndë 
pozitën dhe figurën e Prokurorit (neni 148).   

...Deputetët (anëtarë të Kuvendit) janë, gjithashtu, subjekte të verifi-
kimit sipas ligjit për pastërtinë e figurës (neni 3/b). Ky ligj parashikon ndër-
prerjen e mandatit të deputetit sipas të njëjtës procedurë ligjore të përcak-
tuar për funksionet e analizuara më sipër. Kushtetuta, në nenin 71, lidhur me 
mbarimin e mandatit të deputetëve parashikon: “Mandati i deputetit mbaron 
ose është i pavlefshëm, sipas rastit: a) kur ai nuk bën betimin; b) kur heq 
dorë nga mandati; c) kur vërtetohet një nga kushtet e pazgjedhshmërisë ose 
papajtueshmërisë të parashikuara në nenet 69, 70 paragrafët 2 dhe 3; ç) kur 
mbaron mandati i Kuvendit; d) kur mungon pa arsye mbi 6 muaj rresht në 
Kuvend; dh) kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen 
e një krimi. Neni 70/2 i Kushtetutës parashikon: “Deputetët nuk mund të ushtro-
jnë njëkohësisht asnjë detyrë tjetër shtetërore, përveç asaj të anëtarit të Këshillit të Mi-
nistrave. Rastet e tjera të papajtueshmërisë caktohen me ligj“. Fjalia e fundit duhet 
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të interpretohet në kontekstin e fjalisë së mëparshme, që ka të bëjë me ushtri-
min njëkohësisht të detyrave të tjera shtetërore dhe detyrës së deputetit. Neni 
3/3 i ligjit nr.8550, datë 18.11.1999 “Për statusin e deputetit” parashikon 
se “Rastet e tjera të papajtueshmërisë së mandatit të deputetit, përveç atyre 
të parashikuara në nenin 70 pikat 2 dhe 3 të Kushtetutës, janë të barazvlef-
shme me ato të anëtarit të Këshillit të Ministrave, parashikuar nga neni 103 i 
Kushtetutës”. Kjo dispozitë e fundit kushtetuese përcakton se ministri “...nuk 
mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë  drejtues ose 
anëtar i organeve të shoqërive fitimprurëse”. Gjykata rithekson rëndësinë që 
kanë garancitë kushtetuese për ushtrimin e mandatit përfaqësues të deputetit. 
Edhe nëse do të pranohej se neni 70/2  i Kushtetutës lejon marrjen e masave 
të lustracionit, Kushtetuta, në nenet 70/3 dhe 131/e, me qëllim krijimin e një 
mekanizmi mbrojtës kërkon, që çështjet që lidhen me zgjedhshmërinë dhe 
papajtueshmëritë në ushtrimin e funksioneve të deputetëve, si dhe me verifi-
kimin e zgjedhjes së tyre, duhet të vendosen nga Gjykata Kushtetuese. Ligji 
për pastërtinë e figurës në mënyrë të qartë cenon këtë garanci kushtetuese.

Edhe anëtarët e Këshillit të Ministrave janë subjekte të verifikimit si-
pas ligjit për pastërtinë e figurës (neni 3/c i ligjit).  Ata gëzojnë imunitetin e 
deputetit (neni 103/3 i Kushtetutës) dhe mund të shkarkohen nga Presidenti 
i Republikës me propozim të Kryeministrit. Dekreti i Presidentit shqyrtohet 
më pas nga Kuvendi (neni 98). Gjykata thekson se, edhe përsa i përket shkar-
kimit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave, procedura e parashikuar nga 
neni 98 i Kushtetutës nuk mund të shmanget, ndonëse fillimi i procedurës 
së shkarkimit sipas kësaj dispozite është kompetencë kushtetuese dhe poli-
tike vetëm e Kryeministrit. Argumentet që u dhanë më sipër vlejnë dhe për 
funksionet dhe organet e tjera kushtetuese (organet e qeverisjes vendore), për 
aq sa konstatohet një ndeshje ndërmjet garancive që Kushtetuta dhe ligjet or-
ganike përkatëse ua njohin këtyre organeve lidhur me shkarkimin/mbarimin 
e mandatit të tyre dhe procedurës që parashikon ligji për pastërtinë e figurës 
në këtë drejtim.

Për sa më sipër, Gjykata çmon se neni 24/5 i ligjit për pastërtinë 
e figurës, i cili parashikon ndërprerjen e mandatit të Presidentit të Repub-
likës, anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të 
Përgjithshëm, deputetëve dhe anëtarëve të Këshillit të Ministrave, në rastet e 
lëshimit të “dëshmisë së verifikimit B”, cenon garancitë kushtetuese të man-
datit të tyre dhe për rrjedhojë është në kundërshtim me parimin e kushtetut-
shmërisë dhe shtetit të së drejtës.

Mbi miratimin me shumicë të cilësuar

Në nenin 81, pika 2, të Kushtetutës parashikohet një listë e ligjeve 
të cilat duhet të miratohen me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. 
Kushtetuta u jep ligjeve të përforcuara fuqi të veçantë juridike në krahasim 
me aktet e zakonshme të ligjvënësit. Për këtë arsye, në hierarkinë e akteve, 
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ata renditen para ligjeve të zakonshme të Kuvendit (shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr.19, datë 03.05.2007). Respektimi i hierarkisë së akteve normative 
është një detyrim që rrjedh nga parimi i shtetit të së drejtës dhe i koherencës 
në sistemin ligjor. Në këtë kuptim, Gjykata Kushtetuese thekson se marrëd-
hëniet midis ligjeve organike (të miratuara me një shumicë të cilësuar të Ku-
vendit) dhe ligjeve të zakonshme (të miratuara sipas rregullit të përgjithshëm) 
mund të shihen në dy mënyra të ndryshme: si marrëdhënie midis burimeve 
të së drejtës të vendosura në nivele të ndryshme në hierarkinë e normave (lig-
jet që miratohen me shumicë të cilësuar qëndrojnë më lart se ato të miratu-
ara me shumicë të thjeshtë); ose si një marrëdhënie e bazuar mbi parimin e 
shpërndarjes së kompetencës legjislative. 

Në një shtet demokratik të sunduar nga ligji gjyqtari përmbush një funk-
sion shumë të rëndësishëm. Roli i tij dhe i gjykatave në një shtet të tillë është, 
që ndërsa ushtrojnë funksionin e drejtësisë, ata duhet të sigurojnë zbatimin e 
normave të shprehura në Kushtetutë, të ligjeve dhe akteve të tjera ligjore, të 
garantojnë shtetin e së drejtës dhe të mbrojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Duke 
patur parasysh këtë rol, Kushtetuta, si edhe një sërë dokumentesh ndërkom-
bëtare, parashikojnë një sërë garancish për statusin e gjyqtarit, ndër të cilat, 
është dhe palëvizshmërinë e tij nga detyra pa shkaqe të përligjura (neni 138). 
Në funksion të kësaj garancie, kushtetutbërësi, ka parashikuar dhe procedurën 
dhe rastet shteruese se kur gjyqtari mund të shkarkohet. 

...Procedurat e veçanta të parashikuara në ligjet organike janë elementë 
thelbësorë të garancive kushtetuese dhe ligjore për gjyqtarët dhe prokurorët, 
garanci që ligji për pastërtinë e figurës i shmang duke zëvendësuar vendimin 
e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të Prokurorisë me “dëshminë e 
verifikimit B”. Duke ndryshuar procedurën e parashikuar në Kushtetutë dhe 
në ligjet organike, ligji për pastërtinë e figurës cenon dhe dobëson mbrojtjen e 
parashikuar për ta. Gjykata thekson se zgjedhja e parashikuar nga Kushtetuta 
dhe ligji organik për t’i besuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të 
Prokurorisë çështje të disiplinës dhe shkarkimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
në mënyrë që të ruhet palëvizshmëria e tyre, pra dhe pavarësia, nuk mund të 
lejojë që një autoritet tjetër administrativ t’i imponojë këtyre dy institucioneve 
një vendim detyrues.

Në lidhje me nëpunësit civilë, sipas ligjit respektiv (ligji nr.8549 datë 
01.11.1999), ata mund të largohen nga shërbimi civil nëse ndaj tyre janë marrë 
masa disiplinore specifike nga organi kompetent në rastet e mosplotësimit të 
detyrave, për thyerjen e disiplinës në punë dhe të rregullave të etikës, si dhe në 
raste të tjera të parashikuara nga ky ligj (neni 25). Procedurat administrative 
duhet të garantojnë të drejtën e personit, ndaj të cilit është marrë masa e largim-
it, për t’u dëgjuar, për t’u mbrojtur dhe për t’u ankuar. Ankimi kundër masës 
disiplinore të largimit mund të bëhet në Komisionin e Shërbimit Civil. Gjykata 
çmon se edhe procedurat e veçanta të parashikuara në ligjin organik për shër-
bimin civil, janë elementë thelbësorë të garancive kushtetuese dhe ligjore për 
nëpunësit civil, të cilat ligji për pastërtinë e figurës nuk i merr në konsideratë. 
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Duke ndryshuar procedurën e parashikuar në ligjin organik përkatës, ligji për 
pastërtinë e figurës cenon dhe dobëson mbrojtjen e parashikuar për ta.

Mbi funksionimin e autoritetit të kontrollit të pastërtisë së figurës

Ligji për pastërtinë e figurës parashikon se, për zbatimin e këtij ligji, 
krijohet Autoriteti i Kontrollit të Figurës, i cili duhet të organizohet dhe të 
funksionojë në mënyrë të pavarur (neni 6). Ky Autoritet, sipas ligjit, përbëhet 
nga: a) nga dy përfaqësues të shumicës parlamentare; b) dy përfaqësues të 
pakicës parlamentare; c) dhe kryetari i cili duhet të zgjidhet me konsensus. 
Gjykata çmon se duke pasur parasysh që të gjitha kandidaturat miratohen 
nga Kuvendi dhe se, kur nuk arrihet konsensusi ose për pamundësi zgjed-
hjeje, Kuvendi miraton anëtarin midis dy kandidaturave të propozuara nga 
shoqëria civile, procedura për ngritjen e këtij organi nuk garanton funksioni-
min e tij në mënyrë të pavarur. 

Në lidhje me garancitë procedurale, Gjykata konstaton se, sipas ligjit, 
gjatë procedurës së verifikimit të zhvilluar nga Autoriteti i Kontrollit, subjekti 
që do të verifikohet nuk kërkohet të jetë prezent ose të dëshmojë. Edhe sipas 
parashikimit të nenit 20, pika 2, e ligjit, zyrtarit që nuk pranon rezultatin e 
verifikimit të nxjerrë nga Autoriteti nuk i jepet mundësia të sqarojë pozicio-
nin e tij në prezencë të anëtarëve të këtij organi. Gjykata çmon se, në parim, 
njohja e mundësisë zyrtarit të interesuar për t’u paraqitur para Autoritetit në 
mënyrë që të japë arsyet e tij, do të ishte një mjet i përshtatshëm për të lejuar 
që ndërhyrja në të drejtat e këtij personi të ishte proporcionale (në veçanti në 
mungesë të një efekti pezullues të ankimimit gjyqësor: shih më poshtë). 

Gjykata konstaton se, me përjashtim të personave që janë aktualisht 
në detyrë, efektet e dëshmisë së verifikimit nuk pezullohen me ankimimin gjy-
qësor. Në këtë mënyrë ky ligj i heq mundësinë gjykatës të pezullojë efektet e 
dëshmisë nëse e çmon të arsyeshme. Për pasojë, vendimi i Autoritetit mbetet 
në fuqi për gjithë kohën përpara se gjykata të vendosë. Ky ndalim ngre një 
shqetësim serioz përsa i përket ndërhyrjes në veprimtarinë e gjykatës. Gjykata 
çmon se rregullimet e ligjit lidhur me kompetencat e Autoritetit të Kontrollit 
të Figurës, duke vlerësuar në tërësi procedurat vendimmarrëse dhe efektet e 
dëshmisë së verifikimit,  tejkalojnë dhe janë në konflikt me kompetencat që 
Kushtetuta iu ka besuar disa organeve dhe institucioneve kushtetuese si dhe 
me procedurat respektive të parashikuara nga Kushtetuta dhe ligjet organike. 
Gjykata çmon se ligji krijon shqetësim serioz për parimin e ndarjes dhe bal-
ancimit të pushteteve të garantuar nga neni 7 i Kushtetutës, në kuptimin që 
një organ ekzekutiv autorizohet të imponojë pastrimin e figurës mbi anëtarët 
e ligjvënësit dhe gjyqësorit.

Shënim: Mbi kufizimin e disa të drejtave shih për më tepër kreun mbi të dre-
jtat themelore.



307

ndarja dhe balancimi i PushteteVe 
PaVarësia e Pushtetit Gjyqësor

Koment

Ky vendim është nga më të rëndësishmit dhe më të debatuarit e kësaj 
Gjykate. Rëndësia e tij qëndron në vendosjen e disa standarteve të reja kush-
tetuese lidhur me funksionet dhe mandatet kushtetuese si dhe me ritheksimin 
e standarteve tashmë të vendosura nga praktika e pasur e Gjykatës. Debati 
që ka shoqëruar këtë vendim ka qenë më shumë politiko-social sesa juridik, 
nisur nga fakti se objekti i rregullimit të këtij ligji ishte kontrolli i pastërtisë së 
zyrtarëve, pra një çështje me ngarkesa politike dhe sociale, si dhe fakti se para 
dhe gjatë gjykimit u vu në dyshim paanshmëria e disa gjyqtarëve kushtetues 
për shkak se mund të ishin objekt i veprimit të ligjit që u kontrollua nga kjo 
Gjykatë. 

Një nga çështjet që vlen për t’u përmendur është edhe qëndrimi që ka 
mbajtur Gjykata lidhur me pretendimin e subjektit të interesuar për mung-
esën e paanshmërisë së Gjykatës për shkak se 4 gjyqtarë të saj ishin subjekt i 
ligjit për pastërtinë e figurave dhe si të tillë kishin konflikt interesi në gjykimin 
e çështjes. Gjykata u ndal në këtë pretendim duke arsyetuar se ajo si organ 
i natyrës së veçantë në llojin e vetë dhe i pazëvendësueshëm nuk mund të 
shmanget nga detyrimi për të ushtruar kontroll kushtetues, i cili në këtë rast 
peshon më shumë sesa dyshimi i mundshëm për mungesë paanshmërie.

Pavarësisht debateve, Gjykata në këtë vendim ka arritur të jape qartë 
dhe pa ekuivoke rolin e papërsëritshëm dhe unik të saj si i vetmi organ që 
mund të ushtrojë drejtësi kushtetuese, pra të kontrollojë kushtetushmërinë e 
akteve normative, sipas Kushtetutës. Për këtë arsye, ajo nuk mund të refuzojë 
ose bllokojë kontrollin e saj vetëm për dyshimet që mund të ketë lidhur me 
anshmërinë e prezumuar të gjyqtarëve kushtetuese të cilët mund të jenë në të 
ardhmen objekt i verifikimit të ligjit. 

Gjithashtu, Gjykata është ndalur gjatë edhe tek standartet kushtetuese 
që duhet të respektojë ligjvënësi lidhur me kontrollin e subjekteve të tilla si 
Presidenti i Republikës, ministrat, deputetët dhe sidomos gjyqtarët. Vlerësimi 
se kriteret e shkarkimit të këtyre organeve kushtetuese nuk mund të shtohen 
me ligje të miratuara me shumicë të thjeshtë, pasi ato janë të parashikuara në 
mënyrë shterruese në dispozitat e Kushtetutës. 

Gjykata në këtë vendim i ka kushtuar rëndësi edhe të drejtave 
themelore si e drejta e punës etj të cilat trajtohen më hollësisht në kapitullin 
për të drejtat themelore. 

Vlen të përmendet se Gjykata i është referuar në pjesë të konside-
rueshme mendimit të Komisionit të Venecias amicue curia, të përgatitur me 
kërkesë të saj.





Vi. autonomia e pushtetit vendor
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Vendimi nr. 29, datë 21.12.2006 (V–29/2006 – Për varësinë e policisë ndër-
timore)

Fjalë kyçe: decentralizimi i pushtetit vendor; autonomia; prefekti; policia 
ndërtimore; planifikimi urban.

 “Qeverisja vendore nënkupton të drejtën e njerëzve në bashkësinë e caktu-
ar territoriale që në mënyrë të pavarur të qeverisin punët e tyre, nëpërmjet organe-
ve të cilat i zgjedhin vetë, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë. Parimi i decentralizmit 
të pushtetit është parim thelbësor mbi të cilin ngrihet dhe funksionon qeverisja ven-
dore. Ai ushtrohet nëpërmjet parimit kushtetues të autonomisë vendore dhe kushtë-
zon ekzistencën e një pushteti vetëqeverisës vendor, sipas koncepteve të përparuara 
të organizimit të shtetit demokratik. Mënyra e organizimit dhe e funksionimit të 
qeverisjes vendore si dhe raporti që ajo ka me pushtetin qendror varen nga kuptimi 
kushtetues dhe ligjor që u jepet decentralizmit të pushtetit, autonomisë vendore 
dhe vetëqeverisjes. Decentralizmi është një proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia 
për funksione të caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes 
vendore. Në themel të decentralizmit qëndron parimi i subsidiaritetit, sipas të cilit 
“ushtrimi i përgjegjësive publike duhet, në mënyrë të përgjithshme, t’i takojë më 
tepër autoriteteve më të afërta të qytetarëve.

Decentralizmi ka përmasat e veta, politike, administrative dhe financi-
are, të cilat ndërveprojnë midis tyre dhe përfaqësojnë në thelb tre komponentët e 
pushtetit. Decentralizmi është politik dhe përfshin transferimin e autoritetit politik 
në nivelin vendor nëpërmjet një sistemi përfaqësimi të bazuar në zgjedhjet poli-
tike vendore. Nëpërmjet decentralizmit administrativ transferohet përgjegjësia për 
çështjet e administrimit të disa funksioneve publike qendrore te njësitë vendore, 
ndërsa decentralizmi financiar i referohet zhvendosjes së pushtetit financiar pranë 
nivelit vendor, me qëllim pajisjen e tij me autoritet më të madh në administrimin e 
të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Shqyrtimi dhe miratimi i lejeve të ndërtimit, si çështje të planifikimit 
dhe menaxhimit urban që përfshihen në konceptin ligjor “funksionet e veta”, 
janë kompetencë e plotë dhe ekskluzive e organeve të qeverisjes vendore. E drejta 
e shfuqizimit të akteve të paligjshme të KRRT-ve që funksionojnë pranë organeve 
të qeverisjes vendore është kompetencë e organeve të pushtetit gjyqësor. Të drejtën 
për të vendosur për prishjen e volumit të punimeve të ndërtuara jashtë projektit 
të miratuar e ka Këshilli i Rregullimit të Territorit pranë organeve të qeverisjes 
vendore. Kontrolli i zbatimit të standardeve teknike mbi territorin është në kompe-
tencë të Policisë Ndërtimore që vepron si organ i pavarur nga pushteti qendror, por 
nën autoritetin e organeve të qeverisjes vendore.”
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Rrethanat e çështjes

Bashkia e Tiranës i është drejtuar kësaj Gjykate me pretendimin 
se ndërmjet qeverisjes vendore dhe pushtetit qendror kanë lindur mos-
marrëveshje në ushtrimin e kompetencave të tyre kushtetuese. Si shkak krye-
sor që ka sjellë lindjen e mosmarrëveshjeve të kompetencave ndërmjet këtyre 
pushteteve, kërkuesi ka identifikuar ushtrimin nga disa organe të pushtetit 
qendror (Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë, Min-
istra e Punëve Publike, Transportit dhe e Telekomunikacionit, si dhe Policia 
Ndërtimore) të kompetencave të organeve të qeverisjes vendore në fushën e 
planifikimit e të menaxhimit urban si dhe të kontrollit mbi territorin. Ush-
trimi i kompetencave në këto fusha, duke iu referuar disa dispozitave të ligjit 
nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën” si dhe të ligjit nr. 8408, datë 
25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”, është materializuar me nxjerrjen e 
disa akteve nënligjore të cilat kanë bllokuar veprimtarinë e Bashkisë Tiranë 
dhe të KRRT-së si organ i specializuar për urbanistikën në pushtetin ven-
dor dhe ka shërbyer si bazë për lindjen e mosmarrëveshjeve të kompetencave 
midis pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore në fushën e planifikimit urban 
dhe kontrollit mbi territorin. 

Arsyetimi i Gjykatës

Ndarja e pushteteve nuk është gjë tjetër, në thelbin e vet, veçse ndarje 
kompetencash. Kompetenca është tagra që i jepet juridikisht një organi ose 
një pushteti për të vendosur mbi çështje të caktuara. Që një mosmarrëveshje 
kompetence të përfshihet në juridiksionin kushtetues duhet që ajo të lindë 
ndërmjet organeve që u përkasin pushteteve të ndryshme dhe që secili prej tyre 
të kërkojë, veçmas tjetrit, të materializojë vullnetin e pushtetit, të cilit i përket, 
duke nxjerrë akte që ai çmon se i takojnë sferës së vet të kompetencave. Duke 
iu referuar doktrinës dhe jurisprudencës kushtetuese, Gjykata Kushtetuese 
vlerëson se mosmarrëveshja e kompetencës mund të paraqitet në formën e 
konfliktit “normativ” kur kompetenca që përbën objektin e mosmarrëveshjes 
parashikohet në ligje, ashtu si edhe në formën e konfliktit “individual”, kur 
institucionet në konflikt nxjerrin aktet përkatëse të zbatimit të ligjit konkret. 
Konflikti ndërmjet ligjeve që ka lindur për çështje përkatësie kompetencash 
midis organesh kushtetues përbën çështje kushtetuese, ndryshe nga rastet e 
tjera të kolizionit  ligjor, për të cilët gjykata e zakonshme është kompetente 
të vendosë se cili nga ligjet është i zbatueshëm për çështjen në shqyrtim para 
saj. Ky është aspekti dallues që paraqet çështja e mosmarrëveshjeve të kompe-
tencës si prerogativë e Gjykatës Kushtetuese, pavarësisht nëse mosmarrëvesh-
ja përkatëse ka lindur në bazë të ligjit si akt normativ apo të aktit të zbatimit 
të tij si akt individual i organit përkatës. 

...Ligji organik për Gjykatën Kushtetuese formulon orientime të 
përgjithshme për organin që ka të drejtën të iniciojë gjykime të këtij lloji, 
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por ai nuk specifikon konkretisht se cilët janë këto organe. Sipas nenit 54, 
pika 3 të këtij ligji, kërkesa para Gjykatës Kushtetuese ngrihet nga subjektet 
në konflikt ose nga subjektet e cenuara drejtpërdrejt nga konflikti. Pavarësisht nga 
karakteri objektiv apo subjektiv i shkakut që lind mosmarrëveshjen, Gjykata 
Kushtetuese vendos, sipas nenit 56 të ligjit të sipërpërmendur, se cili organi i 
pushtetit ka në kompetencë zgjidhjen e çështjes konkrete, për të cilën ka lindur 
mosmarrëveshja. Veç kësaj kur zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës 
ka të bëjë me akte ligjore ose nënligjore të nxjerra nga organet palë në kon-
flikt, ajo shqyrton gjithashtu edhe kushtetutshmërinë apo ligjshmërinë e aktit. 
Në këtë mënyrë, gjykimi në Gjykatën Kushtetuese përqendrohet pikësëpari 
në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të kompetencës për sa i takon funksioneve 
të nivelit kushtetues, duke gjetur dhe eliminuar dhe shkakun vendimtar që e 
ka sjellë lindjen e mosmarrëveshjes. 

...Gjykata Kushtetuese konstaton se ndërmjet qeverisjes vendore dhe 
pushtetit qendror ka lindur në fakt një mosmarrëveshje për ushtrimin e kom-
petencave të tyre në fushën e planifikimit, të menaxhimit urban, si dhe të kon-
trollit mbi territorin. Bashkia Tiranë, si një organ i qeverisjes vendore dhe disa 
organe që varen nga pushteti qendror, konkretisht KRRTRSH-ja, Ministria e 
Punëve Publike, Transportit e Telekomunikacionit si dhe Policia Ndërtimore 
kanë hyrë në një mosmarrëveshje kompetence, gjë që ka sjellë si rrjedhojë 
edhe mosfunksionimin normal të veprimtarisë së tyre ligjore e kushtetuese. 
Mosmarrëveshja e kompetencës ka lindur për shkak se ligji ka përcaktuar një 
lloj dualiteti në organet që duhet të ushtrojnë kompetencat në fushën e plani-
fikimit urban dhe të kontrollit mbi territorin. 

Pra, nga ekzistenca e kësaj situate ligjore, që ka sjellë edhe një situatë 
faktike konfliktuale rezulton se baza dhe shkaku i lindjes së mosmarrëveshjes 
së kompetencave ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore në fushën 
e planifikimit e të menaxhimit urban, si dhe të kontrollit të territorit janë 
normat ligjore, të materializuara në aktet përkatëse të zbatimit të këtyre nor-
mave. Detyrë e Gjykatës Kushtetuese në rastin në shqyrtim mbetet zgjidhja e 
kësaj mosmarrëveshje kompetencash të krijuara ndërmjet qeverisjes vendore 
dhe pushtetit qendror, nëpërmjet konstatimit dhe evitimit të shkakut kryesor 
nga i cili ka lindur mosmarrëveshja, si dhe përcaktimit të organit përkatës 
shtetëror që ka në kompetencë zgjidhjen e çështjeve konkrete, objekt i mos-
marrëveshjes. 

...Thelbi i nenit 13 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë janë 
parimi i decentralizmit te pushtetit dhe i autonomisë vendore. Në të vërtetë, 
ai që decentralizohet është ushtrimi i pushtetit në formë ndarjeje të kompe-
tencave ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore. Sistemi ynë nor-
mativ nuk është i decentralizuar, por hierarkik sipas strukturës së parashikuar 
në nenin 116 të Kushtetutës. Në një sistem të tillë normativ bëhet pikërisht 
detajimi kushtetues i ndarjes së kompetencave në nivelin vendor. Normat juri-
dike vendore nuk mund të kenë natyrë primare, për arsye se qeverisja vendore 
në Republikën e Shqipërisë konturohet në sistemin e një shteti unitar. Për 
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shkak të unitarizmit te shtetit shqiptar, sistemi ynë nuk bazohet në parimin e 
devolucionit, që nënkupton dhënie kompetencash nga pushteti qendror njësive 
vendore.  

Qeverisja vendore nënkupton të drejtën e njerëzve në bashkësinë e 
caktuar territoriale që në mënyrë të pavarur të qeverisin punët e tyre, nëpër-
mjet organeve të cilat i zgjedhin vetë, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë. Parimi 
i decentralizmit të pushtetit është parim thelbësor mbi të cilin ngrihet dhe 
funksionon qeverisja vendore. Ai ushtrohet nëpërmjet parimit kushtetues të 
autonomisë vendore dhe kushtëzon ekzistencën e një pushteti vetëqeverisës 
vendor, sipas koncepteve të përparuara të organizimit të shtetit demokratik. 
Mënyra e organizimit dhe e funksionimit të qeverisjes vendore si dhe raporti 
që ajo ka me pushtetin qendror varen nga kuptimi kushtetues dhe ligjor që 
u jepet decentralizmit të pushtetit, autonomisë vendore dhe vetëqeverisjes. 
Decentralizmi është një proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia për funksione të 
caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore. Në 
themel të decentralizmit qëndron parimi i subsidiaritetit, sipas të cilit “ush-
trimi i përgjegjësive publike duhet, në mënyrë të përgjithshme, t’i takojë më 
tepër autoriteteve më të afërta të qytetarëve.”109  

Decentralizmi ka përmasat e veta, politike, administrative dhe finan-
ciare, të cilat ndërveprojnë midis tyre dhe përfaqësojnë në thelb tre kompo-
nentët e pushtetit. Decentralizmi është politik dhe përfshin transferimin e au-
toritetit politik në nivelin vendor nëpërmjet një sistemi përfaqësimi të bazuar 
në zgjedhjet politike vendore. Nëpërmjet decentralizmit administrativ trans-
ferohet përgjegjësia për çështjet e administrimit të disa funksioneve publike 
qendrore te njësitë vendore, ndërsa decentralizmi financiar i referohet zhven-
dosjes së pushtetit financiar pranë nivelit vendor, me qëllim pajisjen e tij me 
autoritet më të madh në administrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka përshtatur atë koncept de-
centralizmi që i referohet ristrukturimit ose riorganizimit të pushtetit dhe që 
bën të mundur krijimin dhe funksionimin sipas parimit të subsidiaritetit të një 
sistemi bashkëpërgjegjësie të institucioneve të qeverisjes në nivel qendror dhe 
vendor. Ky koncept i përgjigjet më mirë nevojës për një autonomi substanciale 
të qeverisjes vendore, aftësisë së kësaj të fundit për të lehtësuar pushtetin qen-
dror si edhe dobisë për zgjidhjen e problemeve vendore. Autonomia është një 
regjim i tillë juridik, në të cilin organet e njësive vendore veprojnë në pavarësi 
për zgjidhjen e atyre çështjeve që Kushtetuta dhe ligjet ua kanë lënë atyre në 
kompetencë. Aspektin e vet më të dukshëm, autonomia e pushtetit vendor e 
shpreh në ndarjen e kompetencave, e cila ka të bëjë me iniciativën që kanë 
ose duhet të kenë, në bazë të Kushtetutës dhe të ligjit, organet e qeverisjes 
vendore për të vendosur vetë për problemet që hyjnë në juridiksionin e tyre. 

Në një sistem vetëqeverisës, parimi i subsidiaritetit kërkon që prob-
lemi të vështrohet në drejtim të anasjelltë, si çështje vendore që ka ndikim në 

109 Neni 4, pika 3 e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore.  
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interesin e përgjithshëm. Kjo do të thotë se ndërsa vetë-administrimi ndërto-
het nga lart, vetëqeverisja ndërtohet nga poshtë. Pra, vetëqeverisja vendore 
është institucion, me anë të të cilit sanksionohet e drejta e vetëqeverisjes së 
shtetasve, si e drejtë politike e tyre. Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk mund 
të pengohen  dhe as të reduktohen, në hapësirën juridiksionale të tyre, nga 
organet qendrore të pushtetit, pasi ato kanë fushën e tyre të veprimtarisë të 
parashikuar nga Kushtetuta. Për shkak të karakterit që ka në ndarjen dhe 
balancimin e pushtetit vetëqeverisja vendore përbën një bazë thelbësore për 
rendin demokratik dhe shtetin e së drejtës.          

Pra, megjithëse karakteristika e qeverisjes vendore, sipas Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë, është kombinimi i regjimit konstitucional me devo-
lucionin parlamentar, është pikërisht ekzistenca e kompetencave kushtetuese 
për pushtetin vendor që e ngre këtë të fundit në shkallën e njësisë vetëqe-
verisëse, duke mos e kuptuar atë si njësi thjesht vetadministruese. Gjithash-
tu, Kushtetuta nënkupton edhe respektimin e dy kritereve të rëndësishme, 
ekskluzivitetin e kompetencës, - sipas të cilit, në çështjet lokale nuk mund të 
përzihet shteti dhe komplementaritetin, - kur njësitë vendore janë në pamundësi 
të zgjidhin çështjet e tyre, pushteti qendror angazhohet qoftë nëpërmjet ndi-
hmës materiale-financiare, qoftë nëpërmjet delegimit të kompetencave të ad-
ministratës shtetërore. Të gjitha këto përfundime që rrjedhin nga dispozitat 
kushtetuese janë shprehje e autonomisë vendore. Në këtë kuptim, autonomia 
është vetëqeverisje, dhe, nga ana tjetër vetëqeverisja parakupton autonomi 
kushtetuese.   

Kompetencat, me të cilat ligji pajis organet e qeverisjes vendore, 
duhet të jenë të tilla që një pjesë e mirë e çështjeve publike të rregullohen si-
pas parimit të subsidiaritetit. E drejta ligjore për të rregulluar dhe menaxhuar 
çështje të caktuara publike duhet të ushtrohet nga organe që qëndrojnë sa më 
afër qytetarëve dhe të shoqërohet edhe me mjete efektive për konkretizimin e 
tyre. Në realitet, shumë çështje kanë implikime si vendore ashtu edhe kom-
bëtare dhe përgjegjësia për to ndryshon në hapësirë dhe në kohë dhe, për më 
tepër, kjo përgjegjësi mund të ndahet edhe ndërmjet niveleve të ndryshme të 
qeverisjes. Gjithsesi, kufizimi i veprimtarisë së autoriteteve vendore vetëm në 
çështje që nuk kanë implikime të gjera, mbart rrezikun për t’i shndërruar ato 
në autoritete me një rol të parëndësishëm. Nga ana tjetër, është e nevojshme 
që pushtetit qendror t’i rezervohen disa funksione të rëndësishme me rëndësi 
kombëtare e strategjike. Përcaktimi i interesit të komunitetit lidhet edhe me 
nevojën e ekzistencës së kufijve për vetë pushtetin vendor, i cili nuk duhet të 
tejkalojë kompetencat e tij duke vendosur për çështje që i përkasin një ven-
dimmarrje të pastër politike ose për çështje që kanë pasoja ekonomike për të 
gjithë vendin dhe jo vetëm për komunitetin vendor përkatës. 

...Gjykata Kushtetuese çmon se në nenin 9, paragrafi i parafundit, 
fraza “Lejet e ndërtimit për objekte të rëndësishme në qendrat e qyteteve, studimet 
urbanistike të të cilave miratohen prej tij”, është në papajtueshmëri me parimin 
e decentralizmit të pushtetit dhe të autonomisë vendore të sanksionuar në 
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Kushtetutë dhe në Kartën Europiane të Autonomisë Vendore. Neni 10 i ligjit 
nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”, që i jep të drejtën KRRTRSH-
së të shfuqizojë vendimet e paligjshme të KRRT-ve të bashkive, mbi bazën 
e të cilit kanë dalë akte juridike zbatuese, përbën shkakun tjetër të lindjes së 
mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet qeverisjes vendore dhe pushtetit 
qendror. Në legjislacionin shqiptar, krahas të drejtës ligjore të parashikuar 
në dispozitën e mësipërme, në ligjin nr. 8927, datë 25.07.2002 “Për Prefek-
tin”, gjendet e sanksionuar edhe e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e 
paligjshme të organeve të qeverisjes vendore dhe për t’i dërguar ato në gjykatë 
me qëllim shfuqizimin e tyre. Pra, legjislacioni në fuqi parashikon dy institu-
cione të pushteteve të ndryshme që kanë të drejtën e shfuqizimit të akteve të 
KRRT-së së bashkisë, nga njëra anë gjykatën dhe, nga ana tjetër KRRTRSH-
në. Në një situatë të tillë ligjore çështja shtrohet se cili duhet të jetë organi 
që, nga pikëpamja e respektimit të parimeve kushtetuese, duhet të shqyrtojë 
paligjshmërinë e vendimeve të organeve të qeverisjes vendore. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se tek e drejta e prefektit për të pezul-
luar aktet e organeve të qeverisjes vendore dhe për t’i dërguar ato për shqyrtim 
në gjykatë, gjen zbatim parimi i kontrollit administrativ të veprimeve të bash-
kësive vendore që synon të sigurojë respektimin e parimit të ligjshmërisë dhe 
të parimeve kushtetuese. Mbi këtë bazë, megjithëse kontrolli mbi ligjshmërinë 
e akteve të organeve të pushtetit vendor ushtrohet nëpërmjet pezullimit të tyre 
për paligjshmëri nga përfaqësuesi i pushtetit qendror, nuk është KRRTRSH-
ja organi shtetëror që i jep zgjidhje përfundimtare çështjes, por është pushteti 
gjyqësor. Sipas nenit 10 të këtij ligji, organeve të qeverisjes vendore nuk u 
garantohet mbikëqyrje ligjore në respektim të parimit të kontrollit dhe bal-
ancimit të pushteteve, për arsye se e drejta për shfuqizim të akteve juridike 
drejtpërsëdrejti nga një organ i pushtetit qendror do t’i vendoste ato nën kon-
trollin hierarkik të tyre. Mbështetur në këto argumente, Gjykata Kushtetuese 
çmon se rregulli i parashikuar nga kjo dispozitë ligjore, i analizuar në frymën 
e parimit kushtetues të decentralizmit të pushtetit dhe të autonomisë vendore, 
rregull që nuk respekton parimin e përpjestueshmërisë midis ndërhyrjes së 
autoritetit kontrollues dhe rëndësisë së interesave që ai kërkon të mbrojë, bie 
në kundërshtim me Kartën Europiane të Autonomisë Vendore. Mbi bazën e 
këtij argumentimi, Gjykata Kushtetuese nxjerr përfundimin se papajtuesh-
mëria kushtetuese e nenit 10, të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për Urban-
istikën”, për arsye të të njëjtit rregullim ligjor, sjell të njëjtën pasojë edhe për 
nenin 6 të ligjit nr. 8408, datë 25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”.

Sipas ligjit nr. 8408, datë 25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”, Poli-
cia Ndërtimore është konceptuar si organ ekzekutiv, i armatosur dhe i spe-
cializuar për kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë në fushën e punimeve të 
ndërtimit dhe të urbanistikës.  Qëllimi i ligjvënësit ka qenë vendosja e këtij 
organi në dispozicion të veprimtarisë vendimmarrëse të organeve të pushtetit, 
me qëllim realizimin e funksioneve të tyre në fushën përkatëse. Sidoqoftë, 
sanksionimi me ligj i varësisë së Policisë Ndërtimore nga pushteti qendror ka 



316

ndikuar në mosushtrimin e kompetencës në fushën e planifikimit, të menax-
himit urban dhe të kontrollit mbi territorin nga vetë organet e qeverisjes ven-
dore. Mbi bazën e këtij argumentimi kushtetues, Gjykata Kushtetuese arrin 
në përfundimin se kompetenca e Policisë Ndërtimore për të vendosur prishjen 
e volumit të punimeve të ndërtuara jashtë projektit të miratuar, parashikuar 
në nenin 54 të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën” si edhe 
parashikimi i varësisë së këtij organi nga Ministria që mbulon veprimtarinë 
në fushën e urbanistikës e të ndërtimit, të parashikuar në nenin 2 të ligjit nr. 
8408, datë 25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”, janë të papajtueshme me 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Kartën Europiane të Autono-
misë Vendore.     

Mendimi i pakicës

Anëtarët Xh. Zaganjori, K. Peçi dhe A. Karamuço janë shprehur 
kundër vendimit të shumicës me këto argumente: Problemi themelor që për-
cakton kufirin ndarës midis dy qëndrimeve është: A ndodhemi apo jo përpara 
konfliktit të kompetencave midis organeve të pushtetit qendror e atyre lokalë, 
në kuptim të nenit 131, shkronja “ç” të Kushtetutës, neneve 54, 55, 56 të 
ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” si dhe të doktrinës? 

Shqyrtimi i konfliktit të kompetencave, nga pikëpamja e doktrinës 
është një shqyrtim konkret, d.m.th., ai përqendrohet në rastet konkrete, të 
cilat janë konkretizuar në akte konkrete të nxjerra nga vetë subjektet në kon-
flikt. Në rastin në fjalë, Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar kushtetutshmërinë 
e ligjeve dhe jo rasteve konkrete të konfliktit. Konflikti i kompetencave, në 
rastin konkret, nuk mund të konceptohet si konflikt që rrjedh nga ligjet apo 
aktet me fuqinë e ligjit, sepse “në një rast të tillë do të ndodheshim para një 
kontrolli të kushtetutshmërisë së ligjit që shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese 
në rrugë të tjera. Si rrjedhojë, akti që i le shteg konfliktit mund të jetë akt i 
çfarëdoshëm që nuk është një ligj formal ose akt që ka fuqinë e ligjit.

Në këtë vendim, Gjykata Kushtetuese, përveç zgjidhjes së çështjes 
konkrete, ka bërë deklarime e vlerësime të përgjithshme për ligjin në fjalë 
duke e konsideruar jo vetëm të pajtueshëm me Kushtetutën, por edhe pozi-
tiv dhe që përbën evoluim në konceptin e ndarjes së kompetencave. Duke iu 
referuar neneve 9 e 10 të ligjit (nene të cilat janë objekt shqyrtimi edhe në ven-
dimin e tanishëm) Gjykata Kushtetuese shprehet në atë vendim se “...kalimi i 
kompetencave në këtë fushë nga Këshilli i Ministrave në KKRRTRSH përbën 
një evoluim në konceptin e ndarjes së drejtë të kompetencave midis organe-
ve të specializuara dhe nuk prek kompetencat e organeve të pushtetit lokal. 
Ekzistenca e KKRRTRSH si organ qendror, jo vetëm që nuk cenon parimet 
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kushtetuese, por ajo paraqitet si domosdoshmëri në kushtet në të cilat ndod-
hemi për përcaktimin e një politike të drejtë kombëtare në fushën urbane, 
duke mbajtur parasysh mbrojtjen e interesave kombëtare dhe atyre lokale”. 

Koment

Ky vendim i referohet në arsyetimin e tij edhe vendimit të mëparshëm 
të kësaj Gjykate V-2/1999, i cili nuk është sjellë këtu për shkak se në vendimin 
V-29/2006 Gjykata e ka trajtuar më gjerësisht dhe më përfshirës konceptin e 
autonomisë vendore. Lidhur me shqyrtimin e kësaj çështje nga Gjykata ka 
patur një debat edhe sa i takon ekzistencës së gjësë së gjykuar duke parashtru-
ar se pretendimi i kërkuesit është trajtuar në V-2/1999. Vendimi nr. 2/1999 
i Gjykatës Kushtetuese, të cilit i referohet subjekti i interesuar, nuk ka marrë 
përsipër të trajtojë në të gjitha përmasat kushtetutshmërinë e dispozitave ob-
jekt shqyrtimi. Qëndrimi që ka mbajtur Gjykata Kushtetuese ka qenë, ashtu 
siç është vepruar në të gjitha kërkesat e paraqitura për shqyrtim, i kushtëzuar, 
kryesisht nga pretendimet që kanë parashtruar kërkuesit në atë gjykim. Gjyka-
ta duke qenë e orientuar në kuptimin doktrinar që i jepet parimit res judicata ka 
patur në vëmendje të veçantë edhe arsyet dhe shkaqet e përligjura dhe objek-
tive të cilat diktojnë domosdoshmërinë e evoluimit të jurisprudencës kush-
tetuese dhe përshtatjen e saj me standardet demokratike bashkëkohore. Në 
këtë drejtim, është për t’u theksuar se Gjykata Kushtetuese, sipas nenit 131, 
shkronja “a” të Kushtetutës, ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin që, 
për arsye të ratifikimit të një marrëveshje ndërkombëtare, të jetë e lirë dhe të 
mos pengohet në ushtrimin e kompetencës së saj për të vendosur për pajtuesh-
mërinë e ligjit me këtë marrëveshje ndërkombëtare. Pavarësisht qëndrimi për 
të legjitimuar kërkuesin, vlen të përmendet se ky është një nga vendimet më 
të detajuara që Gjykata ka dhënë në trajtimin e konceptit të autonomisë ven-
dore si standart kushtetues. Këto standarte të vendosura këtu, kanë qenë pikë 
referimi për çështje të ngjashme dhe në praktikën e mëpasshme.
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Vendimi nr.3, datë 2.2.2009 (V-3/2009 – Për legalizimin e ndërtimeve pa 
leje)

Fjalë kyçe: konflikt kompetence, të drejtat e pushtetit vendor, legalizim i ndër-
timeve pa leje.

“Qeverisja vendore ngrihet dhe funksionon mbi bazën e parimit të decen-
tralizmit të pushtetit dhe ushtrohet nëpërmjet parimit të autonomisë, i cili kushtë-
zon ekzistencën e një pushteti vetëqeverisës vendor, sipas koncepteve të përparuara 
të organizimit të shtetit demokratik. Decentralizmi është një proces, ku autoriteti 
dhe përgjegjësia për funksione të caktuara transferohet nga pushteti qendror në 
njësitë e qeverisjes vendore. Planifikimi urban dhe menaxhimi i tokës janë kompe-
tenca të plota dhe ekskluzive të autoriteteve vendore dhe përfshihen në konceptin 
ligjor “funksionet e veta”, sipas të cilit, nëpërmjet lirisë dhe autoritetit për të marrë 
vendime, ato janë përgjegjëse për realizimin e tyre”

Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk mund të mënjanohen në ushtrimin e 
kompetencave nga organet e pushtetit qendror, pasi ato kanë fushën e tyre të ve-
primtarisë, të parashikuar nga Kushtetuta. Kompetencat, me të cilat ligji pajis 
organet e qeverisjes vendore, duhet të jenë të tilla që një pjesë e mirë e çështjeve 
publike të rregullohen sipas parimit të subsidiaritetit, që qëndron në thelb të kon-
ceptit të decentralizimit dhe ka një ndikim të madh, veçanërisht përsa i përket 
efektshmërisë së zgjidhjes së problemeve. Për shkak të karakterit që ka në ndarjen 
dhe balancimin e pushtetit, vetëqeverisja vendore përbën një ndër bazat për funk-
sionimin e shtetit të së drejtës.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me ligjin nr. 9895, datë 09.6.2008 
ka miratuar disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9482, date 03.4.2006 “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të cilat lidhen 
kryesisht me funksionin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integ-
rimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, si dhe me procedurat e legalizimit 
të ndërtimeve pa leje. Një grup prej jo më pak se një e pesta e deputetëve të 
Kuvendit, në cilësinë e subjektit të parashikuar nga neni 134, pika 1, shkro-
nja “c” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,  ka parashtruar përpara 
Gjykatës Kushtetuese se, ndryshimet e bëra me ligjin, objekt shqyrtimi, janë 
antikushtetuese, pasi kompetencat e dhëna nga ky ligj ka sjell centralizmin e 
gjithë procesit të legalizimit të ndërtimeve informale, duke cenuar parimin 
kushtetues të decentralizmit të pushtetit dhe të autonomisë vendore. Dhënia 
e kompetencave të organeve të qeverisjes vendore një strukture të pushtetit 
qendror, ndërkohë që ligji organik për qeverisjen vendore i miratuar me një 
shumicë të cilësuar prej 3/5-ve të anëtarëve të Kuvendit është në fuqi, ceno-
jnë parimin kushtetues të sigurisë juridike, i evidentuar gjerësisht nga juris-
prudenca kushtetuese si pjesë përbërëse e parimit të shtetit të së drejtës, si 
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dhe parimin e hierarkisë së normave juridike. Kompetencat, të cilat organet 
e qeverisjes vendore i gëzojnë nëpërmjet parashikimeve të këtij ligji organik, 
nuk mundet që, me një ligj të zakonshëm, t’i kalojnë një organi tjetër, sikurse 
është A.L.U.I.Z.N.I. 

Përfaqësuesi i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ka kërkuar rrëzi-
min e kërkesës duke parashtruar se mënyra e të kuptuarit dhe zbatuarit të 
ligjit dhe harmonizimi i tij me ligjet e tjera nuk është çështje që i përket kon-
trollit kushtetues dhe për rrjedhojë, kolizioni ligjor nuk mund të jetë objekt 
i shqyrtimit nga Gjykata Kushtetuese. Dispozitat e ligjit të ndryshuar nuk u 
heqin organeve të qeverisjes vendore kompetencat në lidhje me planifikimin e 
territorit dhe menaxhimin e tokës, për arsye se këto kompetenca, jo vetëm që 
janë të parashikuara në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore”, por edhe në rast të ekzistencës së mosmarrëveshjeve së kompeten-
cave ndërmjet pushteteve, organet e qeverisjes vendore do të kishin vënë në 
lëvizje Gjykatën Kushtetuese për zgjidhjen e tyre;

Përfaqësuesi i Këshilli i Ministrave, ka kërkuar rrëzimin e kërkesës 
duke parashtruar se ndryshimet ligjore nuk cenojnë parimet kushtetuese të 
decentralizmit të pushtetit dhe të autonomisë vendore. Nxjerrja e ligjit 
paraqet rëndësi të veçantë me natyrë mbarëkombëtare, por me karakter 
të përkohshëm, në përgjigje të nevojave sociale të një numri të konsid-
erueshëm të popullsisë për legalizimin e ndërtimeve pa leje dhe urbaniz-
imin e zonave informale, në respekt edhe të parimit të proporcionalitetit. 
Neni 81 paragrafi 2 i Kushtetutës ka përcaktuar ligjet që miratohen me tre 
të pestat e gjithë anëtarëve të Kushtetutës, objekt i të cilave janë çështje të 
rëndësishme të prekura nga Kushtetuta dhe që vendosin shtyllat bazë të or-
ganizimit shtetëror. Në listën e nenit 81 pika 2 nuk bën pjesë ligji “Për legal-
izimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” dhe për rrjedhojë, 
ligji objekt shqyrtimi nuk ka defekte kushtetuese në drejtim të procedurës 
së miratimit të tij.

Arsyetimi i Gjykatës

Qeverisja vendore ngrihet dhe funksionon mbi bazën e parimit të de-
centralizmit të pushtetit dhe ushtrohet nëpërmjet parimit të autonomisë, i cili 
kushtëzon ekzistencën e një pushteti vetëqeverisës vendor, sipas koncepteve 
të përparuara të organizimit të shtetit demokratik. Decentralizmi është një 
proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia për funksione të caktuara transferohet 
nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore. Në themel të tij qëndron 
parimi i subsidiaritetit, sipas të cilit “ushtrimi i përgjegjësive publike duhet, në 
mënyrë të përgjithshme, t’i takojë më tepër autoriteteve më të afërta të qytetarëve”. 
Gjykata vlerëson se në një sistem që bazohet mbi vetëqeverisjen, parimi i sub-
sidiaritetit kërkon që problemet të vështrohen si çështje vendore që kanë ndi-
kim në interesin e përgjithshëm.  Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk mund të 
pengohen në hapësirën juridiksionale të tyre, nga organet e pushtetit qendror, 
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pasi ato kanë fushën e tyre të veprimtarisë të parashikuar nga Kushtetuta. 
Vetqeverisja vendore paraqitet me një status kushtetues që konsiston në ush-
trimin nga organet e qeverisjes vendore të punëve brenda juridiksionit të tyre, 
pa ndërhyrjen e organeve të pushtetit qendror (neni 113), në ekzistencën e 
mjeteve financiare dhe të mjeteve të tjera, me të cilat ajo disponon në mënyrë 
të pavarur (nenet 111, 113, shkronja “b”, “c”, “ç”) (Shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr. 29, datë 21.12.2006). 

Planifikimi urban përshkruhet si një proces teknik dhe politik që ka të 
bëjë me mirëqenien e njerëzve, kontrollin dhe përdorimin e tokës, kompozi-
min e mjedisit urban, si dhe me mbrojtjen dhe pasurimin e mjedisit natyror. 
Administrimi i tokës përfshin një gamë të gjerë sistemesh dhe procesesh, një 
pjesë e të cilave është e lidhur ngushtë me zotërimin e tokës, ndërsa menax-
himi përfshin funksione që lidhen me rregullimin, zhvillimin dhe përdorimin 
e tokës, mbledhjen e të ardhurave prej këtyre funksioneve dhe zgjidhjen e 
konflikteve që shkaktohen nga marrëdhëniet e pronësisë dhe të përdorimit 
të tokës. Mbi bazën e këtyre koncepteve kushtetuese, të analizuara nga ju-
risprudenca kushtetuese, Gjykata konkludon se janë posaçërisht organet e 
qeverisjes vendore administruese të territorit që ndodhet nën juridiksionin e 
tyre. Parë nga ky këndvështrim, Gjykata vlerëson se duke u përfshirë çdo ven-
dim apo veprim që ka ndikim dhe implikon përdorimin e tokës dhe kompozi-
min urban, në sferën e “planifikimit urban” dhe të “menaxhimit të tokës”, 
nuk mbetet jashtë këtij koncepti procesi i legalizimit të zonave apo ndërti-
meve informale. I gjithë procesi i legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të 
ndërtimeve pa leje synon sjelljen në një gjendje ligjshmërie të ndërtimeve të 
kryera në kundërshtim me planet urbanizuese, pa lejen ose në tejkalim të lejes 
së dhënë prej organeve të qeverisjes vendore, në një territor që menaxhohet në 
respekt të këtyre planeve, pikërisht prej këtyre organeve. 

...Gjykata vlerëson se, subjekti i interesuar nuk arriti të argumentojë 
dhe të përligj ndërhyrjet e ligjvënësit për mënjanimin e organeve të qeverisjes 
vendore nga ushtrimi i kompetencave të tyre kushtetuese. Duke i analizuar 
pretendimet e subjektit të interesuar në frymën e Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë dhe të Kartës  Europiane të Autonomisë Vendore, Gjykata 
thekson se është e lejueshme që çështjet me rëndësi kombëtare e strategjike 
për interesat e vendit të ushtrohen nën autoritetin e pushtetit qendror, i cili 
është përgjegjës për politikën e zhvillimit ekonomik e politik të vendit, duke 
u dhënë mundësinë bashkësive vendore “të gëzojnë brenda mundësive liri-
në që ushtrimin e tyre t’ia përshtatin kushteve vendore.” Megjithatë, do të 
konsiderohej si cenim i të drejtës për vetëqeverisje të pushtetit vendor, nëse 
ligjvënësi, duke u hequr kompetenca organeve vendore, do ta dobësonte aq 
shumë rolin e këtyre saqë ekzistenca ose vetëqeverisja e tyre do të bëheshin të 
pandjeshme. Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk mund të mënjanohen në ush-
trimin e kompetencave nga organet e pushtetit qendror, pasi ato kanë fushën 
e tyre të veprimtarisë, të parashikuar nga Kushtetuta. Kompetencat, me të 
cilat ligji pajis organet e qeverisjes vendore, duhet të jenë të tilla që një pjesë e 
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mirë e çështjeve publike të rregullohen sipas parimit të subsidiaritetit, që qën-
dron në thelb të konceptit të decentralizimit dhe ka një ndikim të madh, veça-
nërisht përsa i përket efektshmërisë së zgjidhjes së problemeve. Për shkak të 
karakterit që ka në ndarjen dhe balancimin e pushtetit, vetëqeverisja vendore 
përbën një ndër bazat për funksionimin e shtetit të së drejtës. Gjykata merr 
në shqyrtim pikërisht këtë mënyrë të ndarjes së kompetencave nga ligjvënësi, 
duke e trajtuar problemin jo si vullnet ose dëshirë e pushtetit qendror për tu 
transferuar kompetenca organeve të qeverisjes vendore, por si detyrim të tij 
për të mos cenuar me ligj ato parime kushtetuese që qëndrojnë në themelin e 
dy shtyllave të qeverisjes vendore, të decentralizmit të pushtetit dhe të autono-
misë vendore (shih vendimin nr. 29, datë 21.12.2006 i Gjykatës Kushtetuese).

Duke iu referuar çështjes në shqyrtim Gjykata konstaton se ndryshi-
met e kryera në ligjin nr. 9895, datë 9.6.2008, “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 
e ndërtimeve pa leje”, kanë krijuar një situatë të re përsa i përket kompeten-
cave të organeve të pushtetit qendror dhe atij vendor dhe rolit të tyre respektiv 
në këtë proces. Gjykata vlerëson se këto ndryshime ligjore, kanë minimizuar 
rolin e organeve të qeverisjes vendore, duke fuqizuar rolin dhe kompetencat 
e A.L.U.I.Z.N.I.-it, në atë masë, sa në shumë drejtime kanë zhvendosur or-
ganet e qeverisjes vendore nga ushtrimi i kompetencave të veta. 

Me këto ndryshime ligjore, Gjykata konkludon se nenet 5, pika 2; 
20, pika 2 dhe  26, duke mos lejuar arkëtimin e të ardhurave që do të mund 
të siguroheshin nga procesi i legalizimit në favor të organeve të qeverisjes 
vendore, me qëllim përdorimin e tyre për përmirësimin e infrastrukturës dhe 
të urbanizimit të territoreve që legalizohen, cenojnë rregullimin kushtetues të 
parashikuar në nenin 113, pika 1, shkronja “c” të Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë, sipas të cilit ato “kanë të drejtë të mbledhin dhe të shpenzojnë 
të ardhurat që janë të domosdoshme për ushtrimin e funksioneve të tyre.”   

Ligji, objekt shqyrtimi, nëpërmjet neneve 6, 7, 8, 10, 14, pika 3, 16, 
pika 2 e 5 dhe 17, përjashton organet e qeverisjes vendore nga ushtrimi i funk-
sioneve të njohura si të veta, ku përfshihen domosdoshmërish edhe çështjet 
e planifikimit, menaxhimit urban dhe të kontrollit të territorit.  Kompetencat 
e njohura (me nenin 6, shkronja “a” dhe “b” të ligjit të mëparshëm) njësive 
të qeverisjes vendore për verifikimin e gjendjes reale të ndërtimeve në vend, 
për hartimin e hartografisë, si dhe për përditësimin teknik të planvendosjes 
në terren të ndërtimeve pa leje dhe të territoreve të zëna prej tyre, nëpërm-
jet shfuqizimit nga ligjvënësi i kalojnë sipas nenit 4, pika 2, shkronja “b”, 
A.L.U.I.Z.N.I - t.  

Gjykata vlerëson se, në veçanti, nenet 7, 8 dhe 10 të ligjit (që kanë 
shfuqizuar nenet 10, 11 dhe 14) kanë ndryshuar edhe procedurën e legalizimit 
të zonave informale, duke i hequr organeve të qeverisjes vendore kompeten-
cat që lidhen me shqyrtimin e miratimin paraprakisht të zonave informale, 
emërtimin e përcaktimin e kufirit të tyre, ndryshimin e regjimit të tokës në 
tokë truall, si dhe ndryshimin e destinacionit të përdorimit në zonë banimi/
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ekonomike. 
Mbi bazën e kësaj analize, Gjykata konkludon se ndryshimet e kryera 

me nenet 3, pika 8; 4, pika 1, shkronjat “a”,  “ç”, dhe pika 2, shkronja “b”; 5, 
pika 2; 6; 7; 8; 10; 14, pika 3; 16, pika 2, 5; 17; 20, pika 2 dhe 26 të ligjit objekt 
shqyrtimi, u kanë hequr organeve të qeverisjes vendore kompetencat bazë që 
lidhen me procesin e legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të ndërtimeve 
pa leje. Këto ndryshime ligjore i kanë zhveshur organet e qeverisjes vendore 
nga disa prej kompetencave të tyre, që në kuptim të Kushtetutës të Republikës 
së Shqipërisë, të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore si edhe të juris-
prudencës kushtetuese, cenojnë parimin e decentralizmit të pushtetit dhe të 
autonomisë vendore dhe, për rrjedhojë, kërkesa duhet pranuar. 

Mendimi i pakicës

Anëtarët V. Kristo, P. Plloçi, Xh. Zaganjori, V. Tusha kanë mbaj-
tur qëndrim të ndryshëm nga shumica për këto arsye: Është e vërtetë se me 
ndryshimet ligjore të kundërshtuara janë marrë disa nga funksionet e më-
sipërme të qeverisjes vendore, por në rastin në shqyrtim një gjë e tillë nuk 
vjen në kundërshtim me kuadrin juridik në këtë drejtim. Pjesë e këtij kuadri 
juridik është edhe Karta Europiane e Autonomisë Vendore e ratifikuar më 
ligjin nr.8548, datë 11.11.1999. Sipas nenit 4 pika 3 të kësaj Karte, “Ushtrimi i 
përgjegjësive publike duhet, në mënyrë të përgjithshme, t’i takojë më tepër autoriteteve 
më të afërta të qytetarëve. Dhënia e një përgjegjësie një autoriteti tjetër duhet të bëhet 
duke patur parasysh rëndësinë dhe natyrën e detyrës, si dhe kërkesat e aftësisë dhe 
ekonomisë”. Dispozita e sipërcituar e Kartës lejon dhënien e një përgjegjësie një 
autoriteti tjetër me kusht, që të mbahen parasysh disa kritere si rëndësia,  natyra 
e detyrës, si dhe kërkesat e aftësisë e të ekonomisë. Ne mendojmë, se në rastin në 
shqyrtim janë plotësuar kërkesat e mësipërme të Kartës për marrjen e një 
kompetence/funksioni të qeverisjes vendore. Subjektet e interesuara, argu-
mentuan përpara Gjykatës Kushtetuese se ndryshimi ligjor i kundërshtuar ka 
patur si qëllim, mes të tjerash, edhe thjeshtimin e procedurave ligjore të legal-
izimit dhe ka mbajtur parasysh pamundësinë e organeve të qeverisjes vendore 
për të administruar procesin e legalizimit, përmasat e informalitetit si dhe 
rëndësinë kombëtare të zgjidhjes së këtij problemi. Ne mendojmë se ligjvë-
nësi ka diskrecion të bëjë vlerësime të kësaj natyre dhe në rastin konkret, ky 
vlerësim është i balancuar. Nga ana tjetër, ndërtimet pa leje janë një fenomen 
i jashtëzakonshëm, që nga pikëpamja territoriale prekin pjesë të kufizuara 
të njësive të qeverisjes vendore. Marrja e kufizuar e kompetencave, duke ia 
ngarkuar ALUIZNI-t përmbushjen e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa 
leje, është e përkohshme. Për pasojë, me përfundimin e procesit të legalizimit, 
ALUIZNI nuk do të ketë asnjë kompetencë që lidhet me menaxhimin e tokës, 
në kuptim të nenit 10/3/I/g të Ligjit “Për Qeverisjen Vendore”. 
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Koment
 

Siç mund të konstatohet lehtësisht edhe nga vendimet e tjera me këtë 
objekt, ndarja e kompetencave midis pushtetit qendror dhe pushtetit vendor 
është bërë vitet e fundit mjaft herë objekt i shqyrtimit të Gjykatë. Duke qenë 
se autonomia e pushtetit vendor ka qenë një parim i përfshirë relativisht vonë 
jo vetëm në Kushtetutë por edhe në ligjet për zbatim të saj, kjo gjë ka krijuar 
mosmarrëveshje midis dy pushteteve sa i takon hapësirës së veprimit të se-
cilit prej tyre. Për këtë arsye, Gjykata është ndalur shpesh tek trajtimi teorik 
i decentralizimit të pushtetit dhe autonomisë funksionale dhe financiare të 
organeve të qeverisjes vendore përballë pushtetit qendror. Natyrisht, Gjykata 
nuk ka lënë pa theksuar dhe nevojën e hartimit të politikave me karakter kom-
bëtar si prerogative e pushtetit qendror, mbi bazën e të cilave edhe pushtetit 
vendor operon më pas në hapësirën brenda të cilit ushtron kompetencat e 
veta. 

Gjykata është ndalur edhe tek garantimi  i autonomisë së pushtetit 
vendor duke konsideruar se ky parim është pjesë e rëndësishme e Kushtetutës 
sonë. Prandaj ajo duhet respektuar në çdo rast kur qeveria qendrore ndërmerr 
iniciativa ose reforma në fushën e planfikimit urban. Gjykata ka çmuar se e 
drejta për vetëqeverisje të pushtetit vendor mund të cënohet nëse ligjvënësi, 
duke u hequr kompetenca organeve vendore, do ta dobësonte aq shumë rolin 
e këtyre saqë ekzistenca ose vetëqeverisja e tyre do të bëheshin të pandjeshme. 
Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk duhet të mënjanohen në ushtrimin e kom-
petencave nga organet e pushtetit qendror, pasi ato kanë fushën e tyre të ve-
primtarisë, të parashikuar nga Kushtetuta. Gjykata ka vlerësuar si të rëndë-
sishme që kompetencat, me të cilat ligji pajis organet e qeverisjes vendore, 
duhet të jenë të tilla që një pjesë e mirë e çështjeve publike të rregullohen sipas 
parimit të subsidiaritetit, që qëndron në thelb të konceptit të decentralizimit 
dhe ka një ndikim të madh, veçanërisht përsa i përket efektshmërisë së zgjid-
hjes së problemeve. Për shkak të karakterit që ka në ndarjen dhe balancimin 
e pushtetit, vetëqeverisja vendore përbën një ndër bazat për funksionimin e 
shtetit të së drejtës dhe si e tillë mund të jetë e realizueshme vetëm nëse mba-
hen parasysh parimet e mësipërme të theksuara nga Gjykata. 
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Vendimi nr.22, datë 5.5.2010 (V-22/2010 – Komisioni hetimor për kryeta-
rin e bashkisë)

Fjalë kyçe: organ i pushtetit vendor; autonomi; decentralizim; kontroll; hetim 
parlamentar; mosmarrëveshje kompetence.

“Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk i njeh epërsi një pushteti ose 
organi kushtetues në raport me pushtetet e tjera të shtetit. Demokracia kushtetuese 
e vendosur me këtë Kushtetutë bazohet në shtetin e së drejtës, parimin e ndarjes 
dhe balancimit të pushteteve dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut. Kontrolli parlamentar nënkupton të drejtën e pushtetit legjislativ për t’u 
informuar dhe për të realizuar mbikëqyrjen për zbatimin e ligjeve nga organet e 
pushtetit publik, me qëllim marrjen e masave të domosdoshme për parandalimin 
e paligjshmërisë si dhe nxjerrjen e përgjegjësive, sipas rasteve konkrete. Bazuar në 
parimin e ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, demokracia parlamentare 
nuk është një sistem ku parlamenti mund të ushtrojë kontroll mbi çdo vendim të 
institucioneve, të nisë procedura për të vendosur sanksione ndaj tyre, apo të marrë 
vendime në emër të institucioneve që e kanë një kompetencë të tillë. Një interpretim 
ndryshe i kësaj kompetence kontrolli që i njihet Kuvendit, do të çonte në mohimin 
e parimeve kushtetuese të shtetit të së drejtës dhe ndarjes e balancimit ndërmjet 
pushteteve. 

Komisioni hetimor është një nga instrumentet e kontrollit me anë të të 
cilit Kuvendi ushtron dhe perfeksionon pushtetin e tij legjislativ. Qëllimi i ngritjes 
së komisioneve hetimore është njohja dhe verifikimi i një fenomeni, i një ngjar-
jeje, apo i një veprimtarie, me synimin për të nxjerrë përfundime mbi nevojën e 
miratimit, plotësimit, apo korrigjimit të ligjeve të veçanta, si dhe për të nxjerrë 
përgjegjësinë mbi mënyrën e qeverisjes. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese, në paj-
tim me jurisprudencën e konsoliduar të saj, rithekson se kontrolli parlamentar nuk 
mund të përdoret tej hapësirës kontrolluese që Kushtetuta i njeh Kuvendit”

Rrethanat e çështjes

Me vendimin nr. 249, datë 23.04.2009, Kuvendi i Shqipërisë ka mi-
ratuar ngritjen e Komisionit Hetimor për “Shqyrtimin e kërkesës së një grupi 
deputetësh për hetimin e praktikave dhe procedurave të dhënies së lejeve të 
ndërtimit në Bashkinë e Tiranës”.  Bashkia Tiranë, e përfaqësuar nga Kryet-
ari i saj, me kërkesën datë 27.04.2009, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese 
duke kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet push-
teteve si dhe shfuqizimin e vendimit nr. 249 të Kuvendit të Shqipërisë që ka 
sjellë lindjen e kësaj mosmarrëveshjeje, duke pretenduar se ky vendim është 
në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kartën Eu-
ropiane të Autonomisë Vendore dhe, se objekti i veprimtarisë së komisionit 
hetimor përbën tejkalim të funksioneve të Kuvendit dhe ndërhyrje në kompe-
tencat e organeve të qeverisjes vendore. 
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Më datë 15.05.2009, Komisioni Hetimor i ka paraqitur për miratim 
Kuvendit të Shqipërisë raportin përfundimtar të hetimit. Kuvendi i Shq-
ipërisë, me vendimin nr. 252, datë 15.05.2009, ka vendosur miratimin e ra-
portit përfundimtar të komisionit hetimor; dërgimin e raportit përfundimtar 
Prokurorit të Përgjithshëm për fillimin e çështjes penale për personat që even-
tualisht kanë abuzuar me detyrën dhe funksionin publik; konstatimin e pav-
lefshmërisë së vendimeve të KRRT-së së Bashkisë së Tiranës të datës 17 Prill 
2009 dhe ngarkimin e Inspektoratit të Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e 
Pasurive (ILDKP) që, në bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit, të ndërmar-
rin masat ligjore në përputhje me nenin 40/6, shkronja “b” të Ligjit nr. 9367, 
datë 07.04.2005 “Për konfliktin e interesave në ushtrimin e funksioneve pub-
like”.

Përfaqësuesi i subjektit të interesuar, Kuvendi i Shqipërisë, kërkoi rrëz-
imin e kërkesës duke argumentuar, në mënyrë të përmbledhur se kërkesa para 
Gjykatës Kushtetuese nuk është ngritur nga një prej subjekteve në konflikt ose 
të cenuara drejtpërdrejt nga konflikti; vendimi objekt shqyrtimi ka pasur fuqi 
juridike deri në përfundimin e veprimtarisë së komisionit hetimor dhe, pas 
humbjes së fuqisë së tij juridike, nuk mund të shkaktojë mosmarrëveshje kom-
petencash; ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe një organi të qeverisjes ven-
dore nuk mund të krijohet mosmarrëveshje kompetence, pasi Kuvendi nuk 
përfshihet në konceptin e pushtetit qendror; kërkuesi duhej të argumentonte 
se i është marrë një kompetencë e tij. Kuvendi nuk ka marrë ndonjë kompe-
tencë dhe nuk ka penguar apo bllokuar Bashkinë apo ndonjë prej organeve 
të saj në përmbushjen e kompetencave të tyre; pavarësia e KRRT-së nuk ka 
natyrë kushtetuese; objekti i veprimtarisë së komisionit hetimor është në për-
puthje me funksionin kushtetues të kontrollit parlamentar; hetimi i praktikave 
dhe procedurave në dhënien e lejeve të ndërtimit në KRRT-në e Bashkisë 
Tiranë, në konflikt interesi e në shkelje të ligjit, si dhe bllokimi i miratimit të 
planit rregullues të territorit të Bashkisë Tiranë, janë kompetencë e kontrollit 
parlamentar sepse përbëjnë një çështje të veçantë, pasi përmbajnë në vetvete 
interesin publik.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi legjitimimin e kërkuesit
 

Gjykata Kushtetuese rithekson, se mosmarrëveshja e kompetencës 
mund të paraqitet në formën e konfliktit “normativ”, kur kompetenca që 
përbën objektin e mosmarrëveshjes parashikohet në ligje, ashtu si edhe në 
formën e konfliktit “individual”, kur institucionet në konflikt nxjerrin ak-
tet përkatëse për zbatimin e një ligji konkret, akt i cili bëhet shkak për mos-
marrëveshje. Mosmarrëveshjet e kompetencës mund të shkaktohen edhe kur 
një ligj u atribuon të njëjtën kompetencë dy a më shumë institucioneve, kur e 
njëjta kompetencë u atribuohet sipas ligjeve të ndryshme dy institucioneve, si 
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dhe kur ligji parashikon kompetencën, por pa saktësuar organin që duhet ta 
ushtrojë. Zgjidhja e çështjeve të kësaj natyre nuk mund të bëhet me kontroll 
kushtetues in abstracto. Prandaj, fakti se cilit organ i takon një kompetencë 
e debatuar përcaktohet duke u nisur nga një çështje konkrete, kur organi e 
ka zbatuar ligjin konfliktual dhe ka nxjerrë, mbi këtë bazë, aktin individual 
të zbatimit. Në praktikë, një konflikt i tillë mund të lindë si pasojë e nxjerrjes 
së një akti juridik, por që përmban një shprehje të qartë të vullnetit, me të 
cilën pohohet e drejta e ushtrimit të pushtetit (shih vendimet e Gjykatës Kush-
tetuese nr.29, datë 21.12.2006; nr.26, datë 04.12.2006). 

 Gjykata duke pasur parasysh objektin e veprimtarisë së komisionit 
hetimor dhe planin paraprak të hetimit të miratuar nga ky komision vlerëson 
se, në rastin në shqyrtim, janë të pranishëm të gjithë elementët e një mos-
marrëveshjeje kompetencash. Konkretisht, Kuvendi si pushtet ligjvënës, ba-
zuar në nenin 77 të Kushtetutës, ka marrë vendimin nr. 249, me të cilin ka 
konsideruar veten kompetent për të kontrolluar e vlerësuar ligjshmërinë e ak-
tiviteteve të Bashkisë së Tiranës në fushën e planifikimit urban dhe të lejeve të 
ndërtimit për periudhën Janar 2007 – Prill 2009. Bashkia e Tiranës, nëpërmjet 
kryetarit të saj, si organ ekzekutiv i qeverisjes vendore dhe një ndër subjektet 
e parashikuar nga neni 134, pika 1, germa “e”, i Kushtetutës, por më tepër si 
“subjekt në konflikt”, duke i`u referuar parimit të decentralizmit të pushtetit 
dhe atij të autonomisë vendore, sanksionuar në nenin 13 të Kushtetutës, pre-
tendon se çështjet objekt hetimi të këtij komisioni janë kompetencë vetëm e 
organeve të qeverisjes vendore dhe se asnjë institucion apo organ tjetër nuk 
mund të marrë vendime në lidhje me to. 

Përsa i përket legjitimimit formal dhe procedural Gjykata Kushtetuese 
vlerëson, se është pikërisht kryetari i bashkisë dhe jo këshilli bashkiak organi i 
qeverisjes vendore që justifikon në këtë rast interesin e tij për të vënë në lëvizje 
këtë Gjykatë, në kuptim të nenit 134, pika 1, germa “e”, të Kushtetutës. Ba-
zuar në Ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin 
e qeverisjes vendore”, Kryetari i Bashkisë ushtron të gjitha kompetencat që 
ligji i ka njohur bashkisë në fushën e planifikimit urban, si dhe kryen ex officio 
detyrën e kryetarit të KRRT-së, bazuar në Ligjin nr. 8405, datë 17.09.1998 
“Për urbanistikën” – në fuqi në momentin e paraqitjes së kërkesës. 

Mbi funksionin e kontrollit parlamentar 

Gjykata, në shqyrtimin e funksionit kushtetues të Kuvendit dhe rolin 
e komisionit parlamentar hetimor në këtë drejtim rithekson, se Kushtetuta e 
Republikës së Shqipërisë nuk i njeh epërsi një pushteti ose organi kushtetues 
në raport me pushtetet e tjera të shtetit. Demokracia kushtetuese, e vendosur 
me këtë Kushtetutë, bazohet në shtetin e së drejtës, parimin e ndarjes dhe 
balancimit të pushteteve dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore 
të njeriut. Në bazë të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, 
asnjë organ apo institucion, në përbërje ose jo të njërit prej tri pushteteve, 
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nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve, që sipas rastit, 
do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë së organeve apo institucione-
ve të tjera kushtetuese. Kuvendi është një nga organet e autoritetit të shtetit. 
Kompetencat e tij, dhe për pasojë sfera e veprimtarisë së tij, janë përcaktuar 
në Kushtetutë dhe në ligje. Brenda limiteve të parashikuara në Kushtetutë 
Kuvendi gëzon një autonomi të konsiderueshme për vendimet që lidhen me 
ligjvënien (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.12, datë 20.05.2008). 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se, duke patur parasysh statusin kush-
tetues të  Kuvendit/Parlamentit, si organ përfaqësues i popullit, mund të 
konkludohet se në parim, kontrolli parlamentar i referohet gjithë aktivitetit 
shtetëror dhe të gjitha autoriteteve publike. Por një kompetencë e tillë nuk e 
transformon Kuvendin në një super-organ të pushtetit të shtetit. Bazuar në 
parimin e ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, demokracia parlamen-
tare nuk është një sistem ku parlamenti mund të ushtrojë kontroll mbi çdo 
vendim të institucioneve, të nisë procedura për të vendosur sanksione ndaj 
tyre, apo të marrë vendime në emër të institucioneve që e kanë një kompe-
tencë të tillë. Një interpretim ndryshe i kësaj kompetence kontrolli që i njihet 
Kuvendit, do të çonte në mohimin e parimeve kushtetuese të shtetit të së dre-
jtës dhe ndarjes e balancimit ndërmjet pushteteve. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se Kushtetuta nuk përmban një autor-
izim të përgjithshëm për Kuvendin që, nëpërmjet një komisioni hetimor, të 
ekzaminojë çdo çështje. Për pasojë, në aspektin kushtetues është e lejueshme 
që Kuvendi ta përdorë këtë mjet kontrolli kurdo që vlerëson se duhet të he-
tohet një çështje e veçantë, në kuptim të nenit 77 të Kushtetutës. Duhet të 
vihet në dukje gjithashtu se, një hetim i tillë nuk mund të zëvendësojë apo të 
dublojë prerogativat e organeve të tjera të pavarura. Për zhvillimin e një het-
imi parlamentar duhet të përmbushen të paktën këto kushte kryesore: hetimi 
i çështjes duhet të synojë sigurimin e një informacioni që është në funksion 
të procesit ligjvënës, apo që u shërben funksioneve të tjera për të cilat është i 
autorizuar Kuvendi dhe, objekti i hetimit duhet të përqëndrohet në një çështje 
të veçantë (duhet të ekzistojnë të dhëna ose indicie të mjaftueshme që dësh-
mojnë për  ekzistencën e një çështjeje të një interesi të veçantë publik, për të 
cilën është i nevojshëm ky hetim) (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.20, 
datë 04.05.2007).

Gjykata Kushtetuese thekson se për natyrën hetimore të një komis-
ioni të tillë nuk mjafton vetëm emërtimi i tij si “Komision Hetimor”, por ai 
duhet të ketë karakteristikat që burojnë nga Kushtetuta dhe legjislacioni në 
fuqi, të cilat përcaktojnë kushtet për ngritjen e tij si dhe sferën dhe natyrën e 
veprimtarisë së këtij komisioni (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese  nr.12, datë 
20.05.2008). Gjykata Kushtetuese vlerëson se Kuvendi, kur cakton një komis-
ion hetimor, duhet të respektojë parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit 
ndërmjet pushteteve dhe limitet kushtetuese të kontrollit parlamentar, të cilat 
nuk lejojnë që ky kontroll të ushtrohet për çdo çështje dhe për çdo organ. Nga 
ana tjetër, objekti i kontrollit parlamentar duhet të jetë i tillë, që të mos çojë 



328

në shkeljen e rregullimeve kushtetuese që kanë të bëjnë me marrëdhëniet me 
organet e tjera. 

Mbi konceptin “çështje e veçantë”

Në opinionin e Gjykatës Kushtetuese, “një çështje” që në aspektin 
kushtetues mund t`i nënshtrohet hetimit parlamentar, përbëhet nga fakte apo 
rrethana, të cilat përfshihen në objektin e veprimtarisë së Kuvendit dhe për 
të cilat ekziston një mosmarrëveshje. Në këtë kuptim, çështja duhet të jetë 
manifestuar përpara marrjes së një vendimi përkatës nga ana e Kuvendit për 
ngritjen e një komisioni hetimor. Për pasojë, duhet theksuar se komisioni he-
timor parlamentar ngrihet kur ekziston në fakt një çështje në kuptimin kush-
tetues dhe jo për të verifikuar nëse mund të zbulohet ose të gjendet ndonjë e 
tillë në të ardhmen (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 04.05.2007). 

Përveç sa sipër, duhet të theksohet se në aspektin kushtetues jo çdo 
“çështje”, pavarësisht rëndësisë së saj, mund të jetë objekt i hetimit parlamen-
tar, por vetëm ato çështje që përmbushin kriterin e veçantisë. Në opinionin 
e Gjykatës Kushtetuese, në parim “çështje e veçantë”, objekt i hetimit par-
lamentar, është një çështje me rëndësi të veçantë shtetërore/publike. Lista e 
këtyre çështjeve me rëndësi/interes të madh shtetëror/publik nuk mund të 
jetë shterruese, por duhet të përcaktohet rast pas rasti (shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr.18, datë 14.05.2003). Gjykata Kushtetuese vlerëson se, në parim, 
kur ka një çështje të veçantë, domethënë një çështje të një rëndësie të veçantë 
publike, Kushtetuta nuk ndalon Kuvendin që, në funksion të veprimtarisë së 
tij ligjvënëse, të formojë komisione hetimi, të tilla që mund të ngarkohen me 
hetimin e aktivitetit të shtetit ose institucioneve të qeverisjes vendore, pra për 
mënyrën si kryejnë institucionet përkatëse shtetërore ose vendore funksionet 
e tyre të përcaktuara në Kushtetutë dhe ligje. Megjithatë është gjithmonë e 
nevojshme të përmbushet kriteri kushtetues që çështja për të cilën zhvillohet 
hetimi parlamentar, duhet të jetë e një rëndësie të veçantë publike. Në rast 
të kundërt, hetimi parlamentar, në aspektin kushtetues, është i pajustifikuar.

Gjykata Kushtetuese vëren se, sipas vendimit nr. 249, Kuvendi ka për-
caktuar si objekt të punës të komisionit hetimor, hetimin e praktikave dhe pro-
cedurave të dhënies së lejeve të ndërtimit në Bashkinë e Tiranës nga viti 2007 
e në vijim. Është kërkesë kushtetuese që objekti i hetimit parlamentar të for-
mulohet në mënyrë të qartë, sepse ai paragjykon ekzistencën e një çështjeje në 
kuptim të nenit 77, pika 2, të Kushtetutës. Analiza e vendimit të kundërshtuar 
provon se objekti i hetimit nuk specifikon çështjen e një rëndësie të veçantë 
shtetërore/publike. Për specifikimin e objektit të veprimtarisë së komisionit, 
Kuvendi ka përdorur nocione si “hetimi i praktikave dhe procedurave të dhënies së 
lejeve të ndërtimit”, çka lind një dyshim thelbësor nëse objekti i kontrollit përf-
shin të gjitha lejet e ndërtimit të dhëna në këtë periudhë, kontrollin e gjithë 
praktikave dhe procedurave për miratimin dhe dhënien e të gjitha lejeve të 
lëshuara nga KRRT-ja Tiranë (leje që kanë natyrën e akteve administrative).  
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Gjykata Kushtetuese vlerëson gjithashtu, se vendimi që formulon ob-
jektin duhet të plotësojë kriterin e saktësisë dhe të mos-dykuptimësisë. Në ras-
tin në shqyrtim “papërcaktueshmëria e çështjes” është rrjedhojë e mënyrës me të 
cilën vendimi i kundërshtuar ka formuluar çështjet objekt hetimi. Formulimi 
i objektit të veprimtarisë së komisioneve hetimore në mënyrë të paqartë është 
i palejueshëm në një shtet demokratik të së drejtës, pasi përbën një kërcënim 
real për shkeljen e parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe për një 
ndërhyrje të tepruar në sferën e kompetencave të organeve të tjera shtetërore. 
Për pasojë, në qoftë se objektivi i ngritjes së komisioneve hetimore nuk mund 
të arrihet për shkak të përcaktimit jokushtetues të detyrave të komisionit he-
timor nga ana e parlamentit, kjo do të thotë se nuk është përmbushur një 
detyrim tjetër kushtetues, që ka të bëjë me funksionimin e organeve publike 
dhe konkretisht, me detyrimin për të siguruar kujdes dhe efiçensë në punën e 
organizmave publike. 

Gjykata Kushtetuese vë në dukje se, në rastin në shqyrtim, bazuar në 
veprimtarinë e komisionit hetimor, objekt hetimi ka qenë vlerësimi i “gjen-
djes së konfliktit të interesave të disa anëtarëve të KRRT-së Tiranë”, pra vlerësimi 
i mënyrës së zbatimit të ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave. 
Megjithatë, në rastin konkret komisioni ka hetuar aktivitetin e personave të 
veçantë të specifikuar në raport, dhe jo modelin e funksionimit të këtij organi. 
Duke qenë e tillë, kjo çështje mund t’i besohej një komisioni të zakonshëm 
(që nuk ka statusin e një komisioni hetimor) të Parlamentit, apo një institu-
cioni të specializuar si ILDKP-ja, që u përmend më sipër, por jo një komisioni 
hetimor. Në këto rrethana, Gjykata Kushtetuese vlerëson se, përfshirja e një 
komisioni hetimor në një objektiv që mund të arrihet me mjete të tjera, çon në 
cenimin e parimit të racionalitetit dhe proporcionalitetit në veprimtarinë e au-
toritetit publik. Gjykata Kushtetuese vëren gjithashtu, se nga konkluzionet e 
komisionit hetimor rezulton se veprimtaria e tij nuk është përqendruar vetëm 
në verifikimin e fenomenit dhe ngritjen e problemeve. Komisioni ka vendo-
sur të konstatojë pavlefshmërinë e vendimeve të KRRT-së Tiranë të datës 17 
Prill 2009 (konkluzione që janë miratuar edhe nga Kuvendi i Shqipërisë). Ku-
vendi, pasi vendos nëse do miratojë ose jo konkluzionet e komisionit hetimor, 
nuk merr vendim në lidhje me përputhjen e veprimeve të tilla, vendimeve dhe 
rrethanave me aktet ligjore, çka është detyruese për institucionet e tjera si 
prokuroria dhe gjykata, por ai thjesht formulon vlerësimin dhe pikëpamjen e 
tij në lidhje me konkluzionet e komisionit. 

Sa më sipër, Gjykata Kushtetuese vlerëson se, duke konstatuar pav-
lefshmërinë e vendimeve të KRRT-së Tiranë të datës 17 Prill 2009, Kuvendi i 
Shqipërisë ka tejkaluar kompetencat e tij.  
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Mendim pakice
 

Anëtarët V. Kristo, Xh.Zaganjori dhe A.Thanza kanë qenë kundër 
shumicës për këto arsye: Sipas doktrinës kushtetuese, që të kemi konflikt 
kompetencash midis pushteteve ndër të tjera duhet të ekzistojë edhe një kusht 
sipas të cilit konflikti të ketë lindur për përcaktimin e sferave të kompeten-
cave të përcaktuara nga normat kushtetuese e ligjore për pushtete të ndry-
shme që do të thotë se ushtrimi i kompetencave nga njëri apo tjetri organ 
pushteti është i diskutueshëm ose dy pushtete të ndryshëm pretendojnë si të 
tyren ushtrimin e të njëjtës kompetencë. I vetmi pretendim i kërkuesit është 
se Kuvendi i Shqipërisë nuk legjitimohet të shqyrtojë vendimet e marra nga 
KKRT-ja për dhënien e lejeve të ndërtimit sepse në këtë mënyrë ka ndërhyrë 
në kompetencat e një pushtetit tjetër, që i përket Bashkisë së Tiranës. Sipas 
doktrinës kushtetuese, do të ndodheshim para një konflikti kompetencash 
nëqoftëse Kuvendi nëpërmjet një akti legjislativ të marrë prej tij do të cenon-
te ose zvogëlonte sferën e kompetencave kushtetuese të qeverisjes vendore. 
Kërkuesi nuk paraqiti para Gjykatës asnjë pretendim të kësaj natyre...Pavarë-
sisht referimit në jurisprudencën e Gjykatës, shumica gabon kur arsyeton 
se “planifikimi urban dhe menaxhimi i tokës janë kompetenca të plota dhe 
ekskluzive të autoriteteve vendore”. Planifikimi urban është një çështje kom-
plekse që përfshin gjithë territorin e vendit dhe ku ka një integrim si vertikal 
ashtu dhe  horizontal të kompetencave ligjore midis organeve lokale të push-
tetit dhe atyre qendrore. 

...Koncepti “çështje e veçantë” përfshin në vetvete dy aspekte, as-
pektin interpretativ që është atribut i Gjykatës Kushtetuese, si institucioni 
i vetëm që bën interpretimin përfundimtar të Kushtetutës dhe aspektin çm-
ues apo vlerësues nëse një çështje është e tillë që të justifikojë ngritjen e një 
komisioni hetimor parlamentar. Lidhur me aspektin e parë, siç u përmend 
dhe më lart Gjykata është përpjekur në jurisprudencën e saj të japë kuptimin 
kushtetues të një “çështjeje të veçantë”, duke theksuar ndër të tjera se çështja 
duhet të jetë me rëndësi shtetërore apo publike dhe në këtë kuptim lista e 
këtyre çështjeve nuk mund të jetë shteruese por duhet të përcaktohet rast pas 
rasti. Lidhur me vlerësimin e një çështjeje nëse është e veçantë, në kuptimin 
kushtetues, e tillë që të justifikojë ngritjen e një komisioni hetimor, është në 
domenin e Kuvendit, në diskrecionin e tij dhe të askujt tjetër, përfshi dhe 
Gjykatën Kushtetuese. 

Anëtarja V. Tusha është shprehur kundër vetëm sa i takon legjitimim-
it të kërkuesit. “Kushtetuta ka përcaktuar shprehimisht organet e qeverisjes 
vendore duke mos lënë hapësirë për të interpretuar tej përmbajtjes së këtyre 
normave... Shumica, duke legjitimuar Bashkinë Tiranë ka lejuar që, një sub-
jekt që nuk i përket kategorisë së “organeve të qeverisjes vendore”, të iniciojnë 
një gjykim kushtetues, gjë që është në kundërshtim me kuptimin e nenit 134, 
paragrafi “1” germa “e” të Kushtetutës. Shumica nuk merr parasysh nenin 
113/3 të Kushtetutës që sanksionon se: “Të drejtat për vetëqeverisje të njësive të 
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qeverisjes vendore mbrohen në gjykatë”. Kjo normë përcakton pa asnjë dyshim se, 
në rast ndërhyrje në kompetencat apo pushtetet e caktuara nga Kushtetuta, 
njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë t’i drejtohen juridiksionit të zakon-
shëm gjyqësor dhe jo atij kushtetues. 

Koment

Ky vendim, megjithëse në thelb trajton sërish konceptet që lidhen me 
komisionet hetimore parlamentare, konkretisht objektin e hetimit dhe pari-
met mbi të cilat zhvillohet hetimi, është përfshirë në këtë kre për shkak të 
lidhjes që ka me autonominë e organeve të qeverisjes vendore pasi në këtë 
rast nga komisioni hetimor është hetuar veprimtaria e Bashkisë Tiranë. Në 
këtë çështje kërkuesi ka kërkuar shpalljen antikushtetuese të objekti të hetimit 
pasi cenon autonominë e pushtetit vendor. Gjykata ka konstatuar papajtuesh-
mëri të objektit të hetimit me parimet kushtetuese, pasi në të përfshihej një 
periudhë e gjatë kohore e punës së Bashkisë Tiranë pa specifikuar çështjen 
konkrete dhe periudhën kohore prë të cilën shtriheshin hetimet e komisionit 
parlamentar. Gjykata në këtë vendim është shprehur edhe për togfjalëshin 
“çështje e veçantë”, e cila detyron komisionin parlamentar të aktivizohet 
vetëm për raste specifike dhe që kanë rëndësi për vendimmarrjen e këtij or-
gani. Jo çdo çështje është e veçantë për t’u hetuar nga parlamenti dhe as e 
rëndësishme saqë të anashkalohen organet kompetente, siç është rasti këtu i 
ILDKP për konstatimin e konfliktit të interesit të anëtarëve të KKRRT. Ndry-
she ka menduar pakica e cila është shprehur se i takon vetë Kuvendit të çmojë 
se kur një çështje ka rëndësi të veçantë shtetërore ose publike që të hetohet 
prej tij. Sa i takon çështjes së legjitimimit të kryetarit të bashkisë për të vënë në 
lëvizje Gjykatën, kjo e fundit është shprehur në vendimet e mëparshme të saj 
V-26/2006. Për më tepër mund të shihen edhe vendimet e Gjykatës lidhur me 
komisionet hetimore, V-26/2006; V-20/2007; V-21/2008; V-22/2010.
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Vendimi nr.48, datë 8.11.2011 (V-48/2011 – Ndërtimi i kompleksiteti par-
lamentar)

Fjalë kyçe: konflikt kompetence; akt individual; autonomia e pushtetit ven-
dor. 

“Mosmarrëveshja e kompetencës mund të paraqitet si në formën e konflik-
tit “normativ”, kur kompetenca që përbën objektin e mosmarrëveshjes parashiko-
het në ligje, ashtu edhe në formën e konfliktit “individual”, kur institucionet në 
konflikt nxjerrin aktet përkatëse për zbatimin e një ligji konkret, akt i cili bëhet 
shkak për mosmarrëveshje. Mosmarrëveshjet e kompetencës mund të shkaktohen 
edhe kur një ligj u atribuon të njëjtën kompetencë dy a më shumë institucioneve, 
kur e njëjta kompetencë u atribuohet sipas ligjeve të ndryshme dy institucioneve, 
si dhe kur ligji parashikon kompetencën, por pa saktësuar organin që duhet ta 
ushtrojë. Zgjidhja e çështjeve të kësaj natyre nuk mund të bëhet me kontroll kush-
tetues in abstracto. Prandaj, fakti se cilit organ i takon një kompetencë e debatuar 
përcaktohet duke u nisur nga një çështje konkrete, kur organi e ka zbatuar ligjin 
konfliktual dhe ka nxjerrë, mbi këtë bazë, aktin individual të zbatimit. Në prak-
tikë, një konflikt i tillë mund të lindë si pasojë e nxjerrjes së një akti juridik, por që 
përmban një shprehje të qartë të vullnetit, me të cilën pohohet e drejta e ushtrimit 
të pushtetit.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Shqipërisë, me vendimin nr. 66, datë 21.10.2010 “Për ndër-
timin e Kompleksit të ri Parlamentar”(vendimi nr. 66), ka vendosur: “Ndër-
timin e Kompleksit të ri Parlamentar në vendin ku ndodhet Qendra Ndërkombëtare 
e Kulturës “Pjetër Arbnori”(pika I). Sipas këtij vendimi, projekti i Kompleksit 
të ri Parlamentar realizohet me anë të konkursit ndërkombëtar (pika II) dhe 
vlerësohet nga një juri ndërkombëtare, e  përbërë prej arkitektësh të shquar 
(pika III). Destinacioni i ndryshuar i sheshit, parashikuar në pikën 1 të ven-
dimit nr. 66, dhe procedura që do të ndiqet për ndërtimin e Kompleksit të 
ri Parlamentar përcaktohen me ligj të veçantë të Kuvendit (pika IV). Për 
ndjekjen dhe zbatimin e vendimit nr. 66 krijohet një Komision Shtetëror i 
përbërë nga: Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Ministri i Punëve Publike dhe 
Transporteve, Ministri i Financave, Kryetari i Bashkisë së Tiranës, dy Kryet-
arët e grupeve më të mëdha parlamentare në Kuvend dhe Sekretari i Përgjith-
shëm i Kuvendit. Ky Komision përcakton studiot e njohura ndërkombëtare 
që u dërgohet ftesa të marrin pjesë si dhe miraton Rregulloren e Organizimit 
të Konkursit Ndërkombëtar (pika V). Për realizimin e fazës së ndërtimit Ku-
vendi përdor një fond të ndarë sipas zërave në aneksin 3 të vendimit nr. 66 
(pika VI). Pranë Kuvendit ngrihet Njësia Teknike e Ndihmës dhe Asistencës 
për realizimin e Kompleksit të ri Parlamentar (pika VII) 

Kërkuesi, Bashkia e Tiranës, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese 
me pretendimin se ndërmjet qeverisjes vendore dhe pushtetit qendror ka lin-
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dur një mosmarrëveshje në ushtrimin e kompetencave të tyre kushtetuese, si 
pasojë e miratimit të vendimit nr. 66 në kundërshtim me parashikimet lig-
jore e kushtetuese. Subjekti kërkues ka identifikuar si shkak kryesor të mos-
marrëveshjes, ushtrimin e kompetencave të organeve të qeverisjes vendore  në 
fushën e planifikimit, menaxhimit urban dhe kontrollit mbi territorin, nga 
ana e Kuvendit të Shqipërisë. Gjykata është investuar për zgjidhjen e kësaj 
mosmarrëveshjeje kompetencash midis dy pushteteve, që pretendohet nga 
subjekti kërkues. 

Subjekti i interesuar, Kuvendi i Shqipërisë, parashtroi se kërkesa e 
Bashkisë Tiranë është pa objekt, për arsye se nuk jemi në kushtet e një mos-
marrëveshjeje kompetencash; Kuvendi i Shqipërisë, me anë të vendimit nr. 
66, ka shprehur vullnetin për fillimin e procedurave për ndërtimin e Komplek-
sit të ri Parlamentar. Vendimi është në kuadrin e idesë dhe jo të procedurave 
realizuese. Fjala “ndërtim” nuk është përdorur në kuptimin e drejtpërdrejtë 
praktik të saj pasi Kuvendi, në pikën 1 të vendimit nr. 66, nuk shprehet për 
prishjen e ndonjë godine, por vetëm prezanton objektivin dhe qëllimin e Ku-
vendit për të ngritur një kompleks të ri parlamentar. Vendimi nr. 66 është një 
vendim që rrjedh nga Rregullorja e Kuvendit dhe është i një natyre të veçantë, 
pasi disponon për një çështje konkrete, siç është ndërtimi i Kompleksit të ri 
Parlamentar, dhe si i tillë nuk ka si detyrim t’i referohet një ligji të posaçëm. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata në jurisprudencën e saj ka theksuar se mosmarrëveshja e 
kompetencës mund të paraqitet si në formën e konfliktit “normativ”, kur 
kompetenca që përbën objektin e mosmarrëveshjes parashikohet në ligje, 
ashtu edhe në formën e konfliktit “individual”, kur institucionet në konflikt 
nxjerrin aktet përkatëse për zbatimin e një ligji konkret, akt i cili bëhet shkak 
për mosmarrëveshje. Mosmarrëveshjet e kompetencës mund të shkaktohen 
edhe kur një ligj u atribuon të njëjtën kompetencë dy a më shumë institu-
cioneve, kur e njëjta kompetencë u atribuohet sipas ligjeve të ndryshme dy 
institucioneve, si dhe kur ligji parashikon kompetencën, por pa saktësuar or-
ganin që duhet ta ushtrojë. Zgjidhja e çështjeve të kësaj natyre nuk mund të 
bëhet me kontroll kushtetues in abstracto. Prandaj, fakti se cilit organ i takon 
një kompetencë e debatuar përcaktohet duke u nisur nga një çështje konkrete, 
kur organi e ka zbatuar ligjin konfliktual dhe ka nxjerrë, mbi këtë bazë, aktin 
individual të zbatimit. 

Në çështjen konkrete, Gjykata vlerëson se vendimi nr. 66, objekt 
shqyrtimi, është një akt individual, i cili është nxjerrë nga organi kompetent, 
Kuvendi i Shqipërisë, në përputhje me Rregulloren e Kuvendit. Në bazë të 
nenit 106/1 të Rregullores së Kuvendit, Kuvendi, si pushtet ligjvënës, përveç 
miratimit të ligjeve, nxjerr edhe vendime, rezoluta dhe deklarata. Vendimi nr. 
66 është shprehje e iniciativës së ligjvënësit për ndërtimin e një Kompleksi të 
Ri Parlamentar. Ndër të tjera, ky vendim, parashikon miratimin e një ligji të 
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veçantë, për sa i përket procedurës që do të ndiqet për ndërtimin e Komplek-
sit të ri Parlamentar. Nisur nga teksti i vendimit nr. 66, Gjykata çmon se nuk 
rezulton ndonjë shmangie e rolit dhe kompetencave të Bashkisë së Tiranës, 
në lidhje me procedurat përkatëse për kërkim lejesh, miratim të projektit të 
zbatimit, të shesheve dhe lejeve të ndërtimit, apo shqyrtim të kërkesave për 
prishje objektesh. Në asnjë pikë të vendimit nr. 66, nuk parashikohet përjash-
timi i Bashkisë së Tiranës nga ushtrimi i kompetencave të lartpërmendura, 
të cilat ligji nr. 8652, datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e 
qeverisjes vendore” dhe ligji nr. 8405, datë 17.09.1998, “Për urbanistikën”, i 
ndryshuar, ja kanë atribuuar. Në vijim të këtij arsyetimi, Gjykata vlerëson se 
vendimi nr. 66 nuk krijon efekte juridike në drejtim të uzurpimit të  kompe-
tencave të pushtetit vendor në fushën e planifikimit urban dhe menaxhimit të 
territorit. Për pasojë, Kuvendi i Shqipërisë, me vendimin nr. 66, nuk ndërhyn 
në kompetencat e  Bashkisë së Tiranës, dhe pretendimet e subjektit kërkues 
për cenim të nenit  7 dhe 13 të Kushtetutës, janë haptazi të pabazuara. 

Mendim pakice

Anëtarët S. Sadushi, S. Berberi dhe P. Plloçi janë shprehur kundër për 
këto arsye:

Çmojmë se situata ligjore që ka krijuar vendimi nr. 66 ka shkaktu-
ar një situatë faktike konfliktuale, e cila është baza dhe shkaku i lindjes së 
mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes 
vendore. Sipas këndvështrimit tonë, vendimi nr. 66 i Kuvendit krijon efekte 
juridike të menjëhershme, duke u nisur nga disa pika të veçanta të tij, sepse, së 
pari, vendimi nr. 66 përcakton qartësisht vendin ku planifikohet se do të ndër-
tohet Kompleksi i ri Parlamentar (pika I e vendimit), sipas planvendosjes që i 
bashkëlidhet vendimit. Ky përcaktim jo vetëm identifikon në mënyrë të qartë 
nga pikëpamja urbanistike vendndodhjen e Kompleksit të ri Parlamentar që 
do të ndërtohet, por përbën edhe një ndryshim të destinacionit të sheshit, 
duke pasur parasysh se Qendra Ndërkombëtare e Kulturës “Pjetër Arbnori”, 
e cila është godinë ekzistuese, ndodhet pikërisht në këtë vend. 

Së dyti, në pikën II të vendimit nr. 66 parashikohet se konkursi 
ndërkombëtar për realizimin e projektit të Kompleksit të ri Parlamentar do të 
bëhet sipas detyrës së projektimit, e cila i është bashkëlidhur vendimit. Sipas 
nenit 3 dhe 20, pika 1, të ligjit 8405, datë 17.09.1998, “Për urbanistikën”, i 
ndryshuar, “organet e pushtetit lokal janë administruese të territorit që ndod-
het nën juridiksionin e tyre, në përputhje me kompetencat e përcaktuara me 
ligj” dhe “KRRT-ja në rreth dhe në bashki miraton dhe propozon ndryshime 
lidhur me: platformën për zhvillimin e konkurseve për studime urbanistike; 
detyrën e projektimit për çdo lloj studimi urbanistik për territorin në juridiksio-
nin e saj”. Në vlerësimin e pakicës, fakti që detyra e projektimit është përcak-
tuar duke u bërë pjesë e vendimit nr. 66 (aneksi 2), pa pjesëmarrjen e push-
tetit vendor (siç rezultoi nga deklarimet e palëve gjatë seancës plenare) dhe 
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konkursi ndërkombëtar është zhvilluar, përbën një lloj përjashtimi të rolit që 
ka pushteti vendor në lidhje me planifikimin, menaxhimin urban dhe kontrol-
lin mbi territorin. 

Së treti, në pikën IV të vendimit nr. 66  parashikohet se “destinacioni i 
ndryshuar i sheshit, parashikuar në pikën I të këtij vendimi, dhe procedura që 
do të ndiqet për ndërtimin e Kompleksit të ri Parlamentar përcaktohen me ligj 
të veçantë të Kuvendit”. Nisur nga ky formulim del qartë se procedura, mbi 
bazën e së cilës do të realizohet ndërtimi i Kompleksit të ri Parlamentar, do 
të përcaktohet me ligj të veçantë të Kuvendit. Procedura që ndiqet për ndërti-
min e një godine të re është e mirëpërcaktuar, në të gjitha specifikat e saj, nga 
ligji 8405, datë 17.09.1998, “Për urbanistikën”, i ndryshuar. Sipas këtij ligji, 
kompetencat në lidhje me ndryshimin e destinacionit të shesheve, miratimin 
e shesheve dhe lejeve të ndërtimit, miratimin e projektit të zbatimit, shqyrti-
min e kërkesave për prishje godinash, dhënien e lejes së  zhvillimit, i përkasin 
pushtetit vendor si funksione të veta në fushën e planifikimit, menaxhimit 
urban, dhe kontrollit mbi territorin. Në vijim të kësaj linje arsyetimi pakica 
vlerëson se Kuvendi, me vendimin nr. 66, përcakton në perspektivë nxjer-
rjen e një ligji të veçantë ndërkohë që ekziston një kuadër ligjor i plotë, i cili 
përcakton hollësisht procedurën që ndiqet për ndryshimin e destinacionit të 
shesheve dhe ndërtimin e një objekti të ri. 

Së katërti, Qendra Ndërkombëtare e Kulturës “Pjetër Arbnori” ndod-
het në zonën e qendrës së qytetit, për të cilën është në fuqi Studimi Urbanistik 
i Qendrës së Qytetit i miratuar nga KRRTRSH-ja110. Sipas nenit 4 të ligjit 
nr. 8405, datë 17.09.1998, “Për urbanistikën”, i ndryshuar, “të gjitha ndër-
timet në territorin e Republikës së Shqipërisë bëhen në bazë të studimeve 
urbanistike rajonale dhe mjedisore, të masterplaneve, të planeve rregulluese 
të përgjithshme, të studimeve urbanistike pjesore në fazën e projektidesë, të 
projektit teknik dhe projektit të zbatimit”. Kështu, sipas kësaj dispozite, studi-
met urbanistike janë pjesë e planifikimit urban, i cili është një nga funksionet 
e veta të pushtetit vendor.  Në vlerësimin e pakicës, vendimi nr. 66, duke para-
shikuar ndërtimin e një objekti të ri në vendin ku, sipas Studimit Urbanistik 
të Qendrës së Qytetit, duhet të jetë godina ekzistuese, cenon kompetencat e 
pushtetit vendor ne fushën e planifikimit urban. Vetëm një ndryshim i Stu-
dimit Urbanistik të Qendrës së Qytetit do të mund të përcaktonte edhe ndry-
shimin e destinacionit të sheshit.

Së pesti, pakica nuk mund të anashkalojë edhe elementët që lidhen me 
faturën financiare të prishjes së  Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës “Pjetër 
Arbnori”. Është e kuptueshme se kostoja financiare për prishjen e një godine 
të tillë do të ishte e konsiderueshme dhe nuk mund të mos pranohet se kjo 
do t’i shkaktonte buxhetit të shtetit një dëm financiar jo të papërfillshëm. Pa-
kica, në funksion të përqasjes me realitetin, nuk mund të mbajë një qëndrim 

110 Vendimi nr. 1, datë 27.04.2004 “Për miratimin e Studimit Urbanistik të Qendrës 
së Qytetit të Tiranës” i KRRTRSH-së
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indiferent në lidhje me pasojat financiare që prishja e kësaj godine do të sillte.  
Së fundi, pakica sjell në vëmendje se me vendimin nr. 180, datë 

13.04.2000 të Këshillit të Ministrave, aksi kryesor i qendrës historike të qytetit 
të Tiranës është shpallur Ansambël - Monument Kulture. Urdhri nr. 610, datë 
22.12.2010 i Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, me anë të 
të cilit është vendosur ‘heqja e statusit monument kulture të objektit Qendra 
Ndërkombëtare e Kulturës “Pjetër Arbnori”, ka dalë pasi është miratuar ven-
dimi nr. 66 i Kuvendit dhe është bazuar, inter alia, pikërisht në këtë vendimi. 
Si rrjedhojë, pakica konstaton se në momentin e miratimit të vendimit nr. 66, 
objekti në fjalë ka gëzuar statusin e monumentit të kulturës. 

Duke pasur parasysh çka më sipër, gjykojmë se vendimi nr. 66 i Kuve-
ndit ka krijuar efekte juridike të tilla, të cilat kanë shkaktuar një ndërhyrje në 
kompetencat e pushtetit vendor në fushën e  planifikimit, menaxhimit urban 
dhe të kontrollit të territorit. 

Koment

Ky vendim është mjaft konciz sa i takon trajtimit të konfliktit të kom-
petencave midis pushtetit vendor dhe atij qendror, pasi i referohet përmbajtjes 
së aktit të Kuvendit për ngritjen e një objekti të ri parlamentar si një akt, i cili 
nuk synon marrjen e ndonjë kompetence lidhur me planifikimin urban të 
Tiranës por thjesht vendimin e një organi kushtetues për të patur një godinë 
të re. I kundërt ka qenë mendimi i pakicës, e cila ka vlerësuar se pavarësisht 
diskrecionit të Kuvendit për të vlerësuar nevojën e një godine të re të parlame-
ntit, çështjet që lidhen me planifikimin urban të qytetit ku do të ndërtohet edhe 
kompleksi i ri parlamentar është kompetencë e pushtetit vendor. Gjithashtu, 
kostoja për prishjen e një godine ekzistuese (qendra kulturore Pjetër Arbnori) 
dhe ndërtimi i një të reje janë edhe çështje me interes kombëtar dhe shtetëror 
dhe nuk mund të vendosen me vendim të Kuvendit. Një çështje e diskutu-
eshme në këtë rast mund të jetë: Pavarësisht se në këtë rast bëhet fjalë për një 
godinë të re të parlamentit, a është e drejtë ekskluzive e këtij të fundit të përca-
ktojë me aktet e tij mënyrën, procedurën dhe veprime të tjera të nevojshme 
për ndërtimin e një godine të re pa marrë më parë mendimin/autorizimin e 
organeve të ngarkuara me menaxhimin, planifikimin e territorit të qytetit? 



PJESA E DYTË
liri dhe të drejta themelore





Vii. e drejta e jetës
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Vendimi nr.65, datë 10.12.1999 (V-65/1999 – Shfuqizimi i dënimit me 
vdekje)

Fjalë kyçe: e drejta e jetës; dinjiteti njerëzor; dënimi me vdekje; vlera kush-
tetuese; e drejta ndërkombëtare.

“Vlera më superiore për shtetin është njeriu dhe jeta e tij. Kjo e drejtë 
qëndron në themel të të gjitha të drejtave dhe mohimi i saj sjell edhe eliminimin e 
të drejtave të tjera njerëzore. Jeta njerëzore duke u konsideruar e tillë që nga fillimi 
i saj bëhet një vlerë mbi të gjitha vlerat e tjera që mbrohet nga Kushtetuta. Ky është 
dhe qëllimi i Kushtetutës sonë, i cili del që në Preambulën e saj, si dhe në mjaft dis-
pozita të tjera. Jeta njerëzore përbën një vlerë të padiskutueshme dhe është objekt 
i mbrojtjes kushtetuese, por kjo nuk do të thotë se mbrojtja e jetës së njeriut në çdo 
moment dhe në të gjitha rrethanat duhet të jetë e njëjtë, pasi ajo është e influencuar 
nga një numër faktorësh të natyrave të ndryshme, të cilat është ligjvënësi ai që i 
parashikon me ligj. 

I analizuar sipas frymës së Kushtetutës dhe të Konventës Europiane për 
të Drejtat e Njeriut, dënimi me vdekje është i papajtueshëm me thelbin e këtyre të 
drejtave dhe lirive. Ai është një mohim i të drejtës për jetën dhe në vetvete përbën 
një dënim çnjerëzor e mizor, që shteti e realizon nëpërmjet pushtetit të tij gjyqësor. 
Dënimi kapital nuk lidhet me kufizimin, por me eliminimin përfundimisht të sub-
jektit nga shoqëria. Ai është pikërisht një mënyrë e privimit të jetës së personit, i cili 
në këtë rast ka vetë shtetin si ekzekutor. Dënimi me vdekje nuk i përgjigjet as qël-
limit të dënimit penal, i cili përfshin shumë momente të rëndësishme që përgjithë-
sisht ndikojnë tek i dënuari, siç janë riedukimi, izolimi, përpjekja për integrimin 
e tij në shoqëri etj. 

Duke e analizuar këtë dispozitë kushtetuese lidhur me çështjen në shqyr-
tim del se kufizimet në të drejtën për jetën, siç është rasti i dënimit me vdekje nuk 
mund të bëhet, sepse në këtë rast jo vetëm që cenohet, por mohohet tërësisht thelbi 
i saj.” 

Rrethanat e çështjes 

Kolegji penal i Gjykatës së Lartë, në çështjen penale në ngarkim të 
të pandehurve F. R., H. I. dhe A. T., duke u nisur nga fakti se gjykatat e in-
stancave më të ulta ndaj njërit prej të pandehurve kanë aplikuar dënimin me 
vdekje për veprën penale të “vrasjes me dashje në lidhje me një krim tjetër”, 
ka çmuar, në përputhje me nenin 145 pika 2 të Kushtetutës se, dispozitat e 
Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë që parashikojnë dënimin me vdekje 
si një lloj dënimi penal, janë të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë dhe, pasi ka vendosur pezullimin e kësaj çështjeje, ia ka dërguar atë 
për shqyrtim Gjykatës Kushtetuese. Me Ligjin nr.7959, datë 11.07.1995 Ku-
vendi Popullor ka vendosur aderimin e Republikës së Shqipërisë në Statutin 
e Këshillit të Europës. Anëtarësimin e saj me të drejta të plota përfaqësimi në 



341

e drejta e jetës

këtë Këshill, Republika e Shqipërisë e realizoi krahas zhvillimeve të karakterit 
politik, ekonomik, social dhe juridik që kishte arritur dhe kalimit gradual dre-
jt një shoqërie të lirë e demokratike, por edhe kundrejt disa angazhimeve dhe 
detyrimeve të karakterit juridik ndërkombëtar, të cilat ajo i mori përsipër për 
t’i përmbushur brenda disa afateve të caktuara, në bazë të Rezolutës nr.189 
të vitit 1995 të miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, 
e shoqëruar nga vendimi i Komitetit të Ministrave nr.(95)8 i datës 10 Korrik 
1995, akte të cilat sipas Statutit të Këshillit të Europës dhe Konventës Europi-
ane të të Drejtave të Njeriut, janë të detyrueshme për t’u zbatuar.

Kërkuesi në vendimin e tij ka parashtruar opinionin e tij lidhur me 
këtë çështje duke arsyetuar  se Kushtetuta parashikon në mënyrë të shprehur 
të drejtën për të jetuar si një ndër të drejtat themelore të njeriut. Mospërfshirja 
në Kushtetutë e dy paragrafëve që lejonin dënimin me vdekje, të cilat para-
shikoheshin në dispozitat e mëparshme kushtetuese, do të thotë se vullneti i 
ligjvënësit ka qenë që ajo normë të mos ekzistojë më; Aplikimi dhe ekzeku-
timi i dënimit me vdekje nuk përbën thjeshtë një kufizim të të drejtës së njeriut 
për të jetuar, por cenon drejtpërdrejt dhe asgjëson thelbin e kësaj të drejte 
themelore dhe në kuptim të paragrafit të dytë të nenit 17 të Kushtetutës, ai 
absolutisht nuk mund të jetë i pranueshëm.

Arsyetimi i gjykatës

Republika e Shqipërisë sipas këtyre angazhimeve ndërkombëtare 
detyrohej që të ratifikonte Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut së 
bashku me Protokollet nr.1, 2, 4, 7 dhe 11 të saj brenda afatit prej një viti, si 
dhe të nënshkruante, ratifikonte dhe zbatonte Protokollin nr.6 të kësaj Kon-
vente, lidhur me heqjen e dënimit me vdekje, në kohë paqeje, brenda një afati 
prej tre vjetësh, nga koha e pranimit të saj në Këshillin e Europës, duke zbat-
uar një moratorium mbi ekzekutimet deri në heqjen e dënimit me vdekje. Të 
gjitha këto angazhime juridike dhe politike, të marra përsipër nga Republika 
e Shqipërisë, kanë të bëjnë me kushtet që Këshilli i Europës ka vendosur, për 
heqjen e dënimit me vdekje, jo vetëm ndaj shteteve anëtare të tij, por edhe për 
ato shtete të cilat paraprakisht kanë fituar statusin e të ftuarit special pranë 
këtij organizmi. 

Rezoluta nr.1044, datë 04.10.1994 e Asamblesë Parlamentare të 
Këshillit të Europës në pikën 6 të saj parashikon: “Zbatimi adekuat i Proto-
kollit shtesë të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut duhet të mbetet një nga 
preokupimet e Asamblesë dhe vullneti për ta ratifikuar këtë protokoll duhet të për-
bëjë një kusht për anëtarësimin në Këshillin e Europës”. Kjo klauzolë e karakterit 
juridiko-ndërkombëtar përbënte tashmë për Republikën e Shqipërisë, si një 
nga vendet që kishte fituar statusin e të ftuarit special, një kusht determinant 
për anëtarësimin e saj pranë Këshillit të Europës. Mbi bazën e këtyre an-
gazhimeve ndërkombëtare dhe brenda afateve të përcaktuara, Republika e 
Shqipërisë nënshkroi e ratifikoi Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut 
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dhe Protokollet nr.1, 2, 4, 7 dhe 11, si dhe përmbushi mjaft detyrime të tjera 
të vendosura nga Asambleja Parlamentare dhe Komiteti i Ministrave pranë 
Këshillit të Europës. Ajo, gjithashtu zbatoi me korrektësi moratoriumin mbi 
ekzekutimet e dënimeve me vdekje, pasi që nga viti 1995 nuk është ekzeku-
tuar asnjë person, ndaj të cilit është aplikuar ky lloj dënimi nga gjykatat. Por 
aktualisht Republika e Shqipërisë nuk e ka përmbushur formalisht detyrimin 
juridik dhe politik të nënshkrimit, ratifikimit dhe zbatimit të Protokollit nr.6, 
i cili që në nenin 1 të tij sanksionon heqjen e dënimit me vdekje. 

Sipas parimeve kryesore të së drejtës ndërkombëtare, të cilat kanë gjetur 
pasqyrimin e tyre të plotë në Kushtetutën e re, shtetet si subjekte të kësaj të drejte, 
janë të detyruara të përmbushin të gjitha angazhimet, që ato i kanë marrë përsi-
për për t’i realizuar. Përndryshe, në rast mospërmbushje të këtyre detyrimeve 
dhe angazhimeve ndërkombëtare, shtetet përkatëse nuk do të mund t’i shma-
ngen përgjegjësisë, e cila zakonisht shfaqet shumëplanëshe, por që ndikimin 
më të madh e ka kryesisht në aspektin politik, juridik, ekonomik dhe social.  
Nga kjo pikëpamje Republika e Shqipërisë, si një shtet që ka pranuar të ade-
rojë në këto struktura ndërkombëtare nuk bën përjashtim. Me kalimin e tre 
vjetëve nga pranimi i saj në Këshillin e Europës, afat i cili është plotësuar që 
në muajin Qershor të vitit 1998, Republika e Shqipërisë duhej të kishte zbatu-
ar plotësisht edhe de jure këtë detyrim ndërkombëtar, si rrjedhojë e vetë anga-
zhimit të saj politik e juridik, duke e hequr përfundimisht dënimin me vdekje, 
si një nga llojet e dënimeve të parashikuar nga dispozitat e Kodit Penal.

E parë në këtë këndvështrim, Kushtetuta është hartuar duke u bazuar 
edhe në parimet që sanksionon Statuti i Këshillit të Europës, ku në nenin 3 të 
tij thuhet: “Çdo anëtar i Këshillit të Europës pranon parimin e përparësisë të së drejtës 
dhe parimin në bazë të të cilit çdo person nën juridiksionin e saj duhet të gëzojë të dre-
jtat e njeriut dhe liritë themelore”. Në këtë aspekt edhe qytetarët shqiptarë si pjesë 
e kësaj bashkësie europiane, ku heqja e dënimit me vdekje është bërë një do-
mosdoshmëri, nuk mund të bëjnë përjashtim nga ky rregull dhe as nuk mund 
të vihen në pozita më të disfavorshme në krahasim me qytetarët e shteteve të 
tjera për gëzimin e këtyre të drejtave dhe lirive themelore. Për këtë arsye ndaj 
tyre mund të zbatohen vetëm ato lloj kufizimesh që në thelb nuk tejkalojnë 
legjislacionin europian. 

Lidhur me çështjen, objekt të kësaj kërkese, që ka të bëjë me përcak-
timin e pajtueshmërisë ose jo me Kushtetutën të dënimit me vdekje, që para-
shikohet në disa dispozita të Kodit Penal, nuk është i mjaftueshëm referimi 
vetëm në nenin 21 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pasi problemi 
paraqet domosdoshmëri të shihet në shumë aspekte të tjera, si në atë juridik, 
social, politik, apo dhe historik. Neni 21 i Kushtetutë që sanksionon mbro-
jtjen me ligj të jetës së personit nuk e ndalon në mënyrë të shprehur dënimin 
me vdekje, por kjo nuk do të thotë se e lejon, ashtu si, në të njëjtën kohë, i 
krijon terren mendimit tjetër se jeta e personit nuk mbrohet nga Kushtetu-
ta, por është ligji ai që duhet të shprehet për mbrojtjen e saj. Prandaj paraq-
itet e nevojshme që të interpretohet kjo dispozitë në raport me dispozitat e 
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tjera, me frymën që përcjell në tërësi Kushtetuta, si dhe me mënyrën se si e 
kanë rregulluar këtë çështje dispozitat e mëparshme kushtetuese. Sipas Ligjit 
nr.7692, datë 31.03.1993 “Për një shtojcë në Ligjin nr.7491, datë 29.04.1991 
“Për dispozitat kryesore kushtetuese”, “të drejtat dhe liritë themelore të njer-
iut sanksionohen e garantohen sipas këtyre dispozitave”, ndërsa neni 1 para-
shikonte se: “E drejta e çdo njeriu për të jetuar mbrohet me ligj. Askujt nuk 
mund t’i hiqet jeta, përveç se në ekzekutim të një vendimi gjyqësor për një 
krim tejet të rëndë, të kryer me dashje për të cilin dënimi me vdekje është 
parashikuar me ligj. Dënimi me vdekje nuk mund të jepet për të rinjtë, të cilët 
në kohën e kryerjes së krimit kanë qenë nën moshën 18 vjeç, si dhe për gratë”. 
Mbi bazën e kësaj dispozite kushtetuese, legjislatori miratoi Kodin Penal në 
vitin 1995, pa pasur asnjë pengesë të karakterit kushtetues për të parashikuar 
dënimin me vdekje, për disa vepra të rënda penale, kod i cili aktualisht është 
në fuqi. Nëse do të marrim në analizë në mënyrë krahasimore përmbajtjen e 
këtyre dispozitave kushtetuese me ato që sanksionohen në Kushtetutën e re, 
do të vinim re një dallim të ndjeshëm në aspektin e zgjerimit dhe përforcimit 
të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, dallim i cili është mjaft esencial.  
Neni 21 i Kushtetutës, në krahasim me nenin 1 të dispozitave kryesore kush-
tetuese, duke mos e parashikuar dënimin me vdekje, si një rast përjashtimor 
nga parimi i përgjithshëm përbën një evoluim të ndjeshëm në favor të së dre-
jtës për jetën dhe të mos dhunimit të saj. Dispozita e mësipërme duke qenë 
një normë pohuese për mbrojtjen e jetës, nuk përbën njëkohësisht një mo-
him të saj dhe as nuk lejon alternativë në këtë drejtim. Kështu që nga kjo 
pikëpamje, ligjvënësi nuk ka patur qëllimin të pranonte ekzistencën e dënimit 
me vdekje, si përjashtim në Kushtetutë, sepse heqja e dënimit me vdekje në 
Shqipëri tashmë ishte një çështje në zgjidhje. Nëse do të pranonim mendimin 
e kundërt, se vullneti dhe qëllimi i ligjvënësit ka qenë në favor të ekzistencës 
dhe të zbatimit në Shqipëri të dënimit me vdekje, atëherë ai nuk mund të mos 
parashikonte një dispozitë të tillë, duke përfshirë në nenin 21 të Kushtetutës 
së re një formulim të njëjtë me nenin 1 të dispozitave kryesore kushtetuese. 
Në Kushtetutën e re janë parashikuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, 
megjithatë duke u nisur nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkom-
bëtare, është e kuptueshme se këto të drejta dhe liri nuk mund të koncepto-
hen si të paprekshme dhe të pakufizuara. Vetë Kushtetuta në disa prej këtyre 
dispozitave e lejon në mënyrë të shprehur kufizimin e të drejtave dhe lirive, 
kufizim i cili konsiderohet si përjashtim nga parimi i përgjithshëm. Dhe ky 
kufizim kushtetues parashikohet në nenet 18/3, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 41, 43, 
45, 47/2, etj., të Kushtetutës. 

Nga ana tjetër, në disa dispozita kushtetuese të kapitullit të të drejtave 
dhe lirive themelore, legjislatori ka parashikuar vetëm rregullin e përgjithshëm, 
pa lejuar përjashtimin. Mungesa në mënyrë të qartë e këtij përjashtimi shfaqet 
në shumë dispozita kushtetuese dhe konkretisht në nenet 15, 17, pika 2, 19, 20, 
22 pikat 1-2-3, 23 pika 1, 24 pikat 1-2-3, 25, 28, 30, 31 etj. Në këtë grup dispozi-
tash bën pjesë edhe neni 21 i Kushtetutës, i cili duke mos parashikuar përjashti-
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min, nuk mund të lejojë heqjen e të drejtës së jetës nëpërmjet dënimit me vdekje.  
Parimet themelore të mbrojtjes së jetës njerëzore gjejnë mbështetje të plotë 
në dispozitat kushtetuese. Jeta është një e drejtë, atribut fondamental i qenies 
njerëzore dhe kur kjo jetë hiqet, apo merret nga shteti, njeriu në të njëjtën 
kohë eliminohet, si mbartës të drejtash dhe detyrimesh. Jeta njerëzore përbën 
një vlerë të padiskutueshme dhe është objekt i mbrojtjes kushtetuese, por kjo 
nuk do të thotë se mbrojtja e jetës së njeriut në çdo moment dhe në të gjitha 
rrethanat duhet të jetë e njëjtë, pasi ajo është e influencuar nga një numër fak-
torësh të natyrave të ndryshme, të cilat është ligjvënësi ai që i parashikon me 
ligj. Legjislatori është vetëm i autorizuar që të bëjë përjashtimet me ligj, kur si 
rrjedhojë e mbrojtjes së një të drejte më të rëndësishme kushtetuese, kërkohet 
të hiqet jeta e dikujt. Prandaj për të kuptuar drejt formulimin e nenit 21 të 
Kushtetutës, sipas të cilit jeta e personit mbrohet me ligj, është e nevojshme 
që ai të analizohet edhe në këtë drejtim.

Neni 21 i Kushtetutës nuk do të kuptohet plotësisht dhe interpretohet 
drejt, nëse nuk do të analizohet nën frymën e Konventës Europiane për të 
Drejtat e Njeriut. Konventa në nenin 2, pika 2 parashikon se: “Vdekja nuk 
quhet e shkaktuar në kundërshtim me këtë nen, në rastet kur ajo është pasojë 
e përdorimit të forcës, kur një gjë e tillë bëhet absolutisht e domosdoshme: 
a) për të siguruar mbrojtjen kundër dhunës të paligjshme; b) për të kryer një 
arrestim të rregullt ose për të penguar arratisjen e një personi ligjërisht të bur-
gosur; c) për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një rebelim ose një kry-
engritje”. Sipas kësaj dispozite të Konventës, jeta e njeriut mund të hiqet dhe 
kjo lloj vdekje që i shkaktohet atij, qoftë dhe nga shteti, nëpërmjet organeve 
të tij, nuk ka të bëjë aspak, si dhe nuk mund të jetë e njëjtë me dënimin me 
vdekje, si lloj dënimi të dhënë nga gjykata, por është e lidhur me ato raste 
përjashtimore, shprehimisht të sipërcituara. 

Në këtë kuptim duhet interpretuar ai rregullim ligjor i mbrojtjes së 
jetës së njeriut që kërkon neni 21 i Kushtetutës. Ligji është ai, të cilit i jepet e 
drejta, që në raste të veçanta dhe që kanë lidhje me vdekjen, në kuptim të ne-
nit 2, pika 2 të Konventës, të lejojë edhe heqjen e jetës për njeriun. Konkretisht 
këto raste kanë gjetur rregullimin e tyre ligjor në dispozitat e përgjithshme të 
Kodit Penal që parashikojnë institutin juridik të mbrojtjes së nevojshme, apo 
në Ligjin nr.8290, datë 24.02.1998 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”, i cili 
i jep të drejtë Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, forcave të 
policisë, rojave civile të armatosura që të përdorin armët e zjarrit në rastet 
e sipërpërmendura. Pikërisht ky rregullim ligjor që i bëhet heqjes së jetës së 
njeriut në rastet e mbrojtjes së të drejtave të të tjerëve, apo të një vlere shumë 
më të madhe dhe të rëndësishme kushtetuese, ka gjetur shprehjen e vet në 
Kushtetutë, në nenin 17, pika 1 ku thuhet: “Kufizime të të drejtave dhe lirive 
të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një 
interes publik, ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve”. Pra, kufizimet që 
vendos Kushtetuta, sipas paragrafit të parë të nenit 17 duhen kuptuar vetëm 
për ato raste kur ligjvënësit i njihet e drejta të parashikojë edhe heqjen e jetës 
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për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, duke mos nënkuptuar heqjen e jetës, 
nëpërmjet një vendimi gjyqësor, pasi dënimi me vdekje i zbatuar nga gjykata, 
nuk është as përjashtim dhe as kufizim që lejohet nga Kushtetuta. 

Gjithashtu, Kushtetuta jonë në shumë dispozita të saj dhe kryesisht 
në kapitullin e të drejtave dhe lirive themelore i referohet kryesisht Konventës 
Europiane për të Drejtat e Njeriut. Konventa duke i respektuar në maksimum 
të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe duke i konsideruar të drejtën 
për jetën dhe dinjitetin njerëzor si të drejta të padhunueshme e të pakufizu-
eshme dhe që përbëjnë thelbin e çdo të drejte tjetër njerëzore, nuk e pranon, 
por e ndalon ekzistencën e dënimit me vdekje për shtetet anëtare të saj. Pran-
daj është e rëndësishme që interpretimi i nenit 21 të Kushtetutës duhet parë i 
lidhur ngushtë sidomos me nenin 17, pika 2 ku parashikohet: “Këto kufizime 
nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të drejtave dhe në asnjë rast nuk 
mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të 
Drejtat e Njeriut”.

Kushtetuta ka pranuar në nenet 5, 116 dhe 122 se Republika e Shq-
ipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të, duke i radhitur 
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, të cilat përbëjnë pjesë të sistemit 
të brendshëm juridik, në hierarkinë e akteve normative që kanë fuqi përpara 
ligjeve. Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut është një nga këto mar-
rëveshje ndërkombëtare, të cilën Shqipëria e ka nënshkruar dhe ratifikuar. Si-
pas nenit 1 të Protokollit nr.6, “Dënimi me vdekje hiqet. Askush nuk mund të 
ndëshkohet me një dënim të tillë, as të ekzekutohet”. Shqipëria nuk ka arritur 
që të ratifikojë aktualisht Protokollin nr.6 të kësaj Konvente, por nisur nga fak-
ti që Kushtetuta në nenin 17, pika 2 nuk lejon për asnjë rast kufizime të lirive 
dhe të të drejtave të njeriut që mund të tejkalojnë ato kufizime të parashikuara 
në Konventë, kuptohet se dënimi me vdekje i parashikuar nga Kodi Penal 
është një tejkalim i konceptit dhe frymës që krijon Kushtetuta e Republikës së 
Shqipërisë, si dhe i vetë Konventës, e cila nuk e parashikon një kufizim të tillë. 
I analizuar sipas frymës së Kushtetutës dhe të Konventës Europiane për të 
Drejtat e Njeriut, dënimi me vdekje është i papajtueshëm me thelbin e këtyre 
të drejtave dhe lirive. Ai është një mohim i të drejtës për jetën dhe në vetvete 
përbën një dënim çnjerëzor e mizor, që shteti e realizon nëpërmjet pushtetit 
të tij gjyqësor. Dënimi kapital nuk lidhet me kufizimin, por me eliminimin 
përfundimisht të subjektit nga shoqëria. Ai është pikërisht një mënyrë e 
privimit të jetës së personit, i cili në këtë rast ka vetë shtetin si ekzekutor.  
Dënimi me vdekje nuk i përgjigjet as qëllimit të dënimit penal, i cili përfshin 
shumë momente të rëndësishme që përgjithësisht ndikojnë tek i dënuari, siç 
janë riedukimi, izolimi, përpjekja për integrimin e tij në shoqëri etj. Masat e 
tjera penale që përmban Kodi Penal, duke filluar nga gjoba, burgimi deri në 
25 vjet, apo burgimi i përjetshëm, si një alternativë e dënimit me vdekje, janë 
plotësisht të mjaftueshme, të cilat jo vetëm që përmbushin më mirë qëllimet 
e dënimit penal, por kur ato zbatohen me rigorozitet nga organet gjyqësore, 
ushtrojnë ndikimin e padiskutueshëm për ndëshkimin e fajtorëve dhe për një 
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luftë efektive kundër kriminalitetit. Ekzistenca e kriminalitetit në këtë shkallë 
që është sot, si dhe lufta për pakësimin e vazhdueshëm të tij, nuk janë të lid-
hura në mënyrë të pandashme me prezencën e dënimit me vdekje, se sa me 
faktin e dobësive që vërehen ende në veprimtarinë e organeve përkatëse në 
aspektin e zbulimit të veprave penale, të kapjes dhe vënies përpara përgjegjë-
sisë të autorëve, si dhe të aplikimit të dënimeve të përshtatshme ndaj tyre. 
Shpesh herë presioni që bëhet për ruajtjen e dënimit me vdekje, përveç qël-
limeve propogandistike, përdoret edhe si një justifikim për mbulimin e dobë-
sive të organeve të specializuara dhe të punës së pamjaftueshme të shoqërisë 
për eliminimin e shkaqeve sociale të kriminalitetit. 

Dispozitat e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë që parashiko-
jnë dënimin me vdekje nuk i përmbahen frymës së Kushtetutës dhe cenojnë 
përmbajtjen thelbësore të të drejtës për jetën dhe dinjitetin njerëzor. Ato dis-
pozita të Kodit Penal që e privojnë jetën e njeriut përbëjnë në vetvete një elem-
inim të plotë dhe të pakthyeshëm të jetës dhe dinjitetit njerëzor. Ekzekutimi 
i dënimit me vdekje i kryer ndaj një individi konkret, si rrjedhojë qoftë edhe 
e një gabimi subjektiv bëhet i pakorrigjueshëm për të dhe si i tillë individi 
bëhet padrejtësisht viktimë e këtij gabimi. Duke e analizuar këtë dispozitë 
kushtetuese lidhur me çështjen në shqyrtim del se kufizimet në të drejtën për 
jetën, siç është rasti i dënimit me vdekje nuk mund të bëhet, sepse në këtë rast 
jo vetëm që cenohet, por mohohet tërësisht thelbi i saj. Nga ana tjetër kufizi-
met e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut nuk kanë 
të bëjnë me dënimin me vdekje si lloj dënimi penal. Gjykata Kushtetuese 
arrin në konkluzion se përmbajtja e nenit 17, pika 2 të Kushtetutës, si dispoz-
itë parimore që vendos rregulla lidhur me kufizimet e të drejtave dhe lirive 
themelore e krijon tablonë e plotë për të kuptuar frymën dhe përmbajtjen e 
nenit 21 të Kushtetutës.

Ekzistenca në dispozitat e Kodit Penal e dënimit me vdekje dhe në 
aspektin e së drejtës ndërkombëtare që njeh ekstradimin, përbën një pengesë 
juridike në potencë që ndikon indirekt në drejtim të luftës kundër kriminal-
itetit dhe dënimit të personave. Kjo për faktin se si rrjedhojë e ratifikimit nga 
ana e Kuvendit të Shqipërisë të Konventës Europiane për Ekstradimin në Maj 
të vitit 1998, persona të ndryshëm, të cilët kapen në vende të huaja si rrjed-
hojë e kryerjes së veprave penale në vendin tonë, nuk mund të ekstradohen në 
Shqipëri për t’u gjykuar dhe marrë dënimin konkret, sa kohë që vepra penale 
për të cilën ata akuzohen parashikon dënimin me vdekje. E në këtë drejtim, 
shtetet, të cilëve ju kërkohet ekstradimi nga ana e shtetit shqiptar, sipas ne-
nit 11 të kësaj Konvente, nuk mund të akordojnë ekstradimin për persona të 
tillë. Kuptohet që dhe ratifikimi i kësaj Konvente nga Republika e Shqipërisë, 
është bërë në kushtet kur, ashtu siç u theksua më lart, problemi i ekzistencës 
së dënimit me vdekje kishte hyrë përfundimisht në rrugën e zgjidhjes. Duke 



347

e drejta e jetës

e analizuar këtë problem në aspektin e tij social, si dhe në kushtet e situatat 
që janë krijuar gjatë këtyre viteve, pa përjashtuar dhe mentalitetin tradicional 
në një pjesë të shoqërisë shqiptare, qëndrimi në favor të heqjes së dënimit me 
vdekje në Shqipëri nga dispozitat e Kodit Penal mund të interpretohet si një 
veprim i parakohshëm, por nga analiza e shumë elementeve të tjerë që nuk 
duhen injoruar, përkundrazi, duhen vlerësuar si faktorë të rëndësishëm e të 
padiskutueshëm për shoqërinë dhe shtetin shqiptar, duke u nisur nga fakti 
se, Republika e Shqipërisë është pjesë përbërëse e një realiteti krejt të ri në 
përputhje me zhvillimin ligjor europian; meqenëse ajo ka marrë përsipër të 
zbatojë të gjitha angazhimet ndërkombëtare, si pjesë e këtij komuniteti ku bën 
pjesë; duke u reflektuar ky angazhim i karakterit juridik dhe politik që në vitin 
1998 në Kushtetutën e re, të cilën populli shqiptar e miratoi me referendum; 
përderisa dënimi me vdekje nuk i shërben qëllimeve të vetë dënimit dhe është 
i papërshtatshëm për mbrojtjen e një shoqërie të civilizuar, pasi nuk është ai 
mjeti kryesor që ndikon në parandalimin e kriminalitetit, por janë stabilizimi i 
kësaj shoqërie dhe forcimi institucional i shtetit, faktorët determinant në këtë 
drejtim; duke qenë të ndërgjegjshëm se zhvillimet qoftë politike, ekonomike, 
diplomatike, historike, si dhe juridiko-kushtetuese të Shqipërisë shkojnë në 
të njëjtin orientim dhe kah me të gjitha shtetet e tjera dhe me organizmat 
ndërkombëtare, ku ajo është pjesëmarrëse, dhe që vizioni i Popullit Shqiptar 
që në Preambul të Kushtetutës është ndërtimi i shtetit të së drejtës, demokratik 
e social dhe mbrojtja e dinjitetit dhe personalitetit njerëzor; - përderisa nënsh-
krimi dhe ratifikimi i Protokolli nr.6 të Konventës Europiane për të Drejtat e 
Njeriut është bërë një realitet europian; meqënëse Kushtetuta, si dokumenti 
themeltar i shtetit, i hartuar në përshtatje të plotë me parimet e Statutit të 
Këshillit të Europës, Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, apo dhe 
me akte të tjera ndërkombëtare, të cilat nuk e lejojnë zbatimin e dënimit me 
vdekje, në kohë paqeje, Gjykata Kushtetuese konkludon se janë pikërisht ne-
net 3, 5, 17 pika 2, 21,116 dhe 122, të cilët së bashku me Preambulën dhe në 
tërësi me frymën e Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, jo vetëm që nuk e 
parashikojnë, por as nuk e lejojnë aplikimin e dënimit me vdekje në Shqipëri.

Mbi bazën e këtyre argumenteve që u parashtruan më lart, Gjykata 
Kushtetuese arrin në përfundimin se dënimi me vdekje që parashikohet në 
dispozitat e Kodit Penal dhe konkretisht në nenet 29/1, 31, 73, 74, 75, 77, 
78, 79, 109, 141, 208, 209, 219, 221, 230 dhe 334 është i papajtueshëm me 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe për rrjedhojë duhet të shfuqizo-
het. Gjithashtu meqenëse objekti i kërkesës së paraqitur nga Gjykata e Lartë 
është papajtueshmëria me Kushtetutën e dënimit me vdekje lidhur me disa 
dispozita të Kodit Penal, Gjykata Kushtetuese në bazë të nenit 37 të Ligjit 
nr.8373, datë 15.07.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese”, duke qenë se ka një lidhje të drejtpërdrejtë midis tyre, vendosi 
të shqyrtojë tej objektit të kërkesës edhe kushtetutshmërinë e dy dispozitave 
të Kodit Penal Ushtarak. Sipas neneve 59/2 dhe 77 të këtij Kodi, në dallim 
nga gjashtë dispozita të tjera që janë të zbatueshme vetëm për kohë lufte, 
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parashikohet dënimi me vdekje në kohë paqeje për veprën penale të vjedhjes 
së pronës ushtarake dhe për vrasjen me dashje të ushtarakut. Neni 15 i Kon-
ventës Europiane për të Drejtat e Njeriut u njeh të drejtën shteteve palë në 
këtë Konventë, që në raste lufte ose të ndonjë rreziku tjetër publik që kërcënon 
jetën e një kombi, të mund të marrin masa që u shmangen detyrimeve të para-
shikuara në të, ndërsa neni 2 i Protokollit nr.6 të Konventës parashikon se: 
“një shtet mund të parashikojë në legjislacionin e tij dënimin me vdekje për 
veprime të kryera në kohë lufte ose rreziku shumë të afërt të luftës…”. Pikër-
isht në këtë aspekt është e lejueshme nga vetë Konventa aplikimi i dënimit me 
vdekje në kohë lufte dhe për rrjedhojë edhe dispozitat e Kodit Penal Ushtarak 
që parashikojnë këtë lloj dënimi në kohë lufte nuk bëjnë përjashtim dhe si të 
tilla janë në përputhje me to, por nuk mund të konsiderohen të pajtueshme 
me Kushtetutën ato dy dispozita të sipërcituara të këtij Kodi që e parashiko-
jnë dënimin me vdekje edhe në kohë paqeje.

Me shfuqizimin si antikushtetues të dënimit me vdekje, i përket ligjvë-
nësit shqiptar që të rishikojë me frymën e Kushtetutës dhe të këtij vendimi, 
të gjitha dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me dënimin me vdekje dhe në 
veçanti dispozitat e Kodit Penal, të cilat parashikojnë sanksionet, me qëllim 
që të harmonizohen në tërësi dënimet që duhen zbatuar ndaj personave që 
kryejnë këto vepra penale, duke parashikuar dënimet alternative dhe evitimin 
nga këto dispozita konkrete të dënimeve fikse. Në këtë aspekt është e domos-
doshme që të bëhen rregullimet e përshtatshme ligjore edhe në dispozitat e 
Kodit Penal Ushtarak lidhur me aplikimin e llojeve të ndryshme të dënimeve, 
kur këto vepra penale kryhen në kohë paqeje. 

Koment

Vendimi i mësipërm zë një vend të veçantë në jurisprudencën e 
Gjykatës Kushtetuese shqiptare. Pa asnjë dyshim, ai përbën një gur themeli të 
kësaj jurisprudence dhe njëkohësisht shënon një moment historik si në kuadër 
të legjislacionit të brendshëm penal, ashtu edhe të marrëdhënieve Shqipëri-
institucione evropiane perëndimore. Nëse analizohet me pak kujdes, vërehet 
se, linja e argumentit të sjellë në ndihmë të arsyetimit të shfuqizimit të norma-
tivës penale që parashikonte deri atëherë dënimin me vdekje si në kundërsh-
tim me kushtetutën, shtjellohet përmes tre këndvështrimeve kryesore.

Argumenti i parë që paraqet Gjykata është detyrimi i marrë përsipër 
nga Republika e Shqipërisë për të hequr dënimin me vdekje nga legjislacioni i 
saj për shkak të anëtarësimit në Këshillin e Europës (1995). Vlerësoj se, sado 
i rëndësishëm të jetë respektimi marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara 
nga Republika e Shqipërisë, GjK nuk duhet ta kishte vendosur këtë si argu-
ment primar të arsyetimit të saj. Në këtë rast renditja është e rëndësishme, 
sepse flet në heshtje për qëndrimin subjektiv, të brendshëm, të vetë anëtarëve 
të kësaj gjykate, të cilët nuk kanë parë si prioritet respektimin e elementit ba-
zik në lidhje me liritë dhe të drejtat individuale, por respektimin e detyrimeve 
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ndërkombëtare.
Argumenti i dytë në vijim është pikërisht referimi tek vlerat dhe pari-

met themelore kushtetuese dhe të të drejtave të njeriut. Për herë të parë në 
këtë vendim GjK përmend konceptin e “dinjitetit njerëzor” dhe bashkë me 
“jetën” i konsideron “si burimi, nga i cili rrjedhin të gjitha të drejtat e tjera si të 
drejta themelore absolute”. Sipas GjK, “jeta” është një “vlerë mbi të gjitha vlerat e 
tjera që mbrohet nga Kushtetuta”. Sidoqoftë, koncepti i dinjitetit njerëzor vetëm 
sa përmendet dhe lartësohet, por nuk shtjellohet më tej.

Argumenti tretë për Gjykatën është filozofia e dënimit penal në 
përgjithësi që, përveç ndëshkimit për veprën kriminale konsiston edhe tek 
riedukimi dhe integrimi i të dënuarit në shoqëri. Në mënyrë të logjikshme 
GjK vëren se “dënimi me vdekje i përjashton përfundimisht këto mundësi dhe nuk le 
hapësira për gabim”.

Ndërsa me të drejtë Gjykata nuk konsideron si zbatim të dënimit me 
vdekje rastet kur kjo është pasojë e përdorimit të forcës, kur një gjë e tillë bëhet 
absolutisht e domosdoshme (p.sh. për të siguruar mbrojtjen kundër dhunës të 
paligjshme; etj.), vendimi lejon ekzistencën e normave ligjore që parashikojnë 
dënimin me vdekje në kuadër të Kodit Penal Ushtarak, por vetëm në rast 
lufte. Kjo situatë në fakt lejohej atë kohë edhe nga legjislacioni i KE për të dre-
jtat e njeriut. Vetëm në vitin 2007, me ratifikimin nga RSH të Protokollit nr.13 
të KEDNj, në vendin tonë u shfuqizuan të gjitha dispozitat e mundshme që 
parashikonin dënimin me vdekje.

Ky rregullim i fundit i vendosur në mbyllje të arsyetimit tregon edhe 
njëherë, për fat të keq, se forca më e fuqishme shtytëse në marrjen e këtij 
vendimi ishte një akt politik (marrëveshje ndërkombëtare), kur duhej të ishte 
bindja tek parimet dhe vlerat universale të të drejtave të njeriut. Megjithatë, 
kjo kritikë që – e theksojmë, – bëhet nga këndvështrimi i dekadës së II të 
shekullit të XXI, nuk i ul aspak vlerat historike të këtij vendimi. 





Viii. e drejta për të mos ju nënshtruar 
torturës, dënimit apo trajtimit mizor, 

çnjerëzor dhe poshtërues
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Vendimi nr.3, datë 11.02.2004 (V-3/2004 – Përkufizimi i torturës)

Fjalë kyçe: tortura; trajtim çnjerëzor, poshtërues; zyrtar publik. 

“Tortura dhe çdo trajtim çnjerëzor e degradues janë të ndaluara sipas të 
drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare penale. 
Ndalimi i torturës dhe trajtimeve poshtëruese e degraduese gjen pasqyrim të plotë 
në shumicën e traktateve ndërkombëtare. Detyrimi për të mos iu nënshtruar tor-
turës apo keqtrajtimit është një rregull i së drejtës ndërkombëtare zakonore dhe se 
ndalimi i torturës përbën një normë të pakundërshtueshëm.

Ndalimi i torturës në kuadrin e sanksionimit të të drejtave të tjera të 
njeriut në aktet ndërkombëtare përbëjnë një garanci për qytetarët jo vetëm ndaj 
abuzimeve shtetërore, por edhe ndaj abuzimeve të individëve. Qëllimi i dispozitave 
që ndalojnë përdorimin e torturës është mbrojtja e dinjitetit dhe integritetit fizik e 
mendor të individit. 

Për sa kohë që ndalimi i torturës dhe keqtrajtimi është përcaktuar si një e 
drejtë njerëzore dhe përderisa të drejtat e njeriut janë konsideruar si të pandashme, 
të patjetërsueshme e të padhunueshme, çdonjeri ka të drejtë për të mos iu nënshtru-
ar torturës apo keqtrajtimeve, pavarësisht se ai është në duart e një zyrtari publik 
apo të një individi. Detyrimi i shteteve palë në marrëveshjet ndërkombëtare për të 
respektuar e siguruar ndalimin e torturës dhe keqtrajtimit konsiston jo vetëm në 
detyrimin e shtetit për të mbrojtur shtetasit e tij nga kryerja e torturës apo keqtra-
jtimit nga zyrtarët publik, por edhe në detyrimin për të marrë masa për t’i mbro-
jtur njerëzit ndaj akteve të torturës apo keqtrajtimit të kryer edhe nga individë.”

Rrethanat e çështjes

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në çështjen në ngarkim të të gjykuarit 
Y.H., i akuzuar për veprën penale të torturës parashikuar nga neni 86 i Kodit 
Penal, ka çmuar se dispozitat e Kodit Penal që parashikojnë torturën vijnë 
në kundërshtim me Kushtetutën dhe për rrjedhojë, në rastin konkret, nuk 
duhet të zbatohen. Ndodhur në këto rrethana, Kolegji Penal, në bazë të nenit 
145, pika 2 të Kushtetutës ka vendosur pezullimin e gjykimit të çështjes dhe 
dërgimin e saj Gjykatës Kushtetuese për t’u shprehur për kushtetutshmërinë 
e këtyre dispozitave. 

Argumenti kryesor që përdoret në vendimin e Kolegjit Penal të 
Gjykatës së Lartë ka të bëjë me kuptimin e ndryshëm që i është dhënë ter-
mit “torturë” në nenet 86 dhe 87 të Kodit Penal, në dallim nga formulimi i 
pranuar në nenin 25 të Kushtetutës dhe në marrëveshjet ndërkombëtare, të 
ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Në arsyetimin e qëndrimit të tij, Ko-
legji Penal i Gjykatës së Lartë, i referohet kryesisht Deklaratës Universale për 
të Drejtat e Njeriut, Deklaratës mbi mbrojtjen e të gjithë personave kundër 
torturës dhe dënimeve ose trajtimeve të tjera mizore, çnjerëzore ose degra-
duese dhe në veçanti Konventës kundër torturës, miratuar nga Asamblea e 
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dënimit aPo trajtimit miZor, çnjerëZor dhe Poshtërues

Përgjithshme e OKB-së, me Rezolutën 39/46 të 10 Dhjetorit 1984.

Arsyetimi i gjykatës

Për të konkluduar mbi bazueshmërinë e pretendimeve të ngritura nga 
kërkuesi, Gjykata Kushtetuese e çmon të nevojshme të analizojë dispozitat 
e Kodit Penal që parashikojnë torturën, duke i ballafaquar fillimisht ato me 
konceptin që ka pranuar neni 25 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 
Në këtë dispozitë kushtetuese është parashikuar se akush nuk mund t’i nën-
shtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. Një 
formulim i përafërt me këtë koncept kushtetues gjendet në disa akte ndërkom-
bëtare, si në nenin 5 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, në nenin 
7 të Konventës për të Drejtat Civile dhe Politike, në nenin 3 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në nenin 86 të Kodit tonë Penal parashi-
kohet: “Tortura si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor apo poshtërues dënohen me 
burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet”, ndërsa në nenin 87 thuhet: “Tortura si 
dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, kur ka sjellë gjymtimin, shëmtimin ose çdo dëm-
tim të përhershëm të shëndetit të personit apo vdekjen, dënohen me burgim 
nga dhjetë gjer në njëzet vjet”. 

Duke iu referuar pretendimeve të parashtruara nga kërkuesi për anti-
kushtetutshmërinë e dispozitave të sipërcituara, nuk rezulton të jetë arsyetuar 
se në cilat drejtime është prekur apo kundërshtuar formulimi i sanksionuar 
në nenin 25 të Kushtetutës. Në kontekstin kushtetues, mosnënshtrimi ndaj 
torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor apo poshtërues është përfshirë 
si një garanci kushtetuese në kreun e lirive dhe të drejtave vetjake të individit. 
Ndërkohë, nenet 86 dhe 87 të Kodit Penal, të cilat janë vendosur në seksio-
nin e III-të, ku përfshihen edhe vepra të tjera që drejtohen ndaj shëndetit të 
shtetasve, sigurojnë zbatimin e këtij koncepti kushtetues përmes sanksioneve 
në rast të konsumimit të veprës penale të torturës. Parë nga ky këndvështrim, 
këto dispozita penale rezultojnë të jenë rrjedhojë e drejtpërdrejtë e formulimit 
kushtetues. Vendosja që ligjvënësi u ka bërë këtyre dy dispozitave në këtë sek-
sion mund të jetë objekt i përpunimit nga pikëpamja e teknikave legjislative, 
por për jurisprudencën kushtetuese nuk përbën në vetvete çështje antikush-
tetutshmërie. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se çështja në shqyrtim kërkon një inter-
pretim më të zgjeruar në aspektin e kuptimit që i jepet termit “torturë” sipas 
akteve ndërkombëtare dhe në veçanti jurisprudencës së pasur që vihet re në 
këtë drejtim. Neni 1 i Konventës kundër torturës dhe dënimeve e trajtimeve 
të tjera mizore, çnjerëzore ose degraduese, i ka dhënë një kuptim sqarues dhe 
orientues këtij termi. Kjo dispozitë përfshin disa elementë të rëndësishëm që 
duhen vlerësuar në rastet kur ndodhemi përpara konsumimit të kësaj vepre pe-
nale. Meqenëse Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë orientohet pikërisht nga kjo 
dispozitë e Konventës, çështja objekt shqyrtimi mbetet për t’u analizuar nga 
Gjykata Kushtetuese si në drejtim të personave që nuk duhet t’i nënshtrohen 
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torturës, ashtu edhe të subjekteve që janë përgjegjës për kryerjen e kësaj vepre 
penale. Paragrafi i parë i nenit 1 të Konventës së sipërcituar nënkupton se 
vepra penale e torturës drejtohet kryesisht ndaj personave të privuar nga liria, 
ose ndaj  personave që përballen me organet shtetërore. Subjektet që kryejnë 
këtë vepër penale ajo i fokuson kryesisht në personat zyrtarë ose në personat 
që nxiten prej tyre. Nga mënyra e formulimit të veprës penale të torturës në 
dispozitat e Kodit Penal, rrethi i subjekteve që mund të përgjigjen penalisht 
për këtë vepër merr një kuptim më të gjerë. Madje, në literaturën juridike, 
është pranuar se subjekti i kësaj vepre penale është subjekt i përgjithshëm ose i 
posaçëm, civil a ushtarak. Pikërisht, një trajtim i tillë i çështjes sipas kërkuesit, 
prek konceptin që i japin veprës penale të torturës aktet ndërkombëtare.  

E drejta ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut sanksionon si 
rregull vetëm një minimum bazë të lirive dhe të drejtave, ndërkohë që shtetet 
palë në konventat ndërkombëtare mund të ngrihen mbi këto minimume dhe 
të implementojnë ligje kombëtare që përmbajnë ose mund të përmbajnë dis-
pozita të një karakteri më të gjerë. Pra, kjo dispozitë e Konventës nuk vendos 
kufizime për shtetet palë, përkundrazi, e lë në diskrecionin e tyre që të ven-
dosin në legjislacionin e brendshëm rregulla të një spektri më të gjerë. Tor-
tura dhe çdo trajtim çnjerëzor e degradues janë të ndaluara sipas të drejtës 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare penale. 
Ndalimi i torturës dhe trajtimeve poshtëruese e degraduese gjen pasqyrim të 
plotë në shumicën e traktateve ndërkombëtare. Detyrimi për të mos iu nën-
shtruar torturës apo keqtrajtimit është një rregull i së drejtës ndërkombëtare 
zakonore dhe se ndalimi i torturës përbën një normë të pakundërshtueshm.111

Ndalimi i torturës në kuadrin e sanksionimit të të drejtave të tjera të 
njeriut në aktet ndërkombëtare përbëjnë një garanci për qytetarët jo vetëm 
ndaj abuzimeve shtetërore, por edhe ndaj abuzimeve të individëve. Aktet 
ndërkombëtare dhe jurisprudenca e zhvilluar në këtë drejtim e kanë lidhur 
të drejtën për të mos ju nënshtruar torturës dhe keqtrajtimit, me detyrimin e 
shtetit për të siguruar mbrojtje nëpërmjet masave legjislative, ose masave të 
tjera kundër torturës apo keqtrajtimit nga individët. Qëllimi i dispozitave që 
ndalojnë përdorimin e torturës është mbrojtja e dinjitetit dhe integritetit fizik 
e mendor të individit. Ndaj është detyrë e çdo shteti palë në këto marrëveshje 
ndërkombëtare të ofrojë për këdo mbrojtje nëpërmjet legjislacionit dhe ma-
save të tjera që mund të konsiderohen të nevojshme kundër veprimeve të 
ndaluara nga aktet ndërkombëtare, “…pavarësisht nëse shkaktohen nga njerëz që 
veprojnë në kapacitet zyrtar, jashtë kapacitetit të tillë zyrtar ose në kapacitet privat”.112 

Krahas këtij trajtimi doktrinar dhe evolutiv që vihet re në jurispru-
dencën ndërkombëtare argumente tepër të rëndësishme për të konkluduar për 

111 Shih më gjerë Komentin e përgjithshëm 24 të Komitetit për të Drejtat e Njeriut 
të P.D.C.P.
112 Shih për me gjerë, Komentin e Përgjithshëm 20, para.,2 të Komitetit për të Dre-
jtat e Njeriut të P.D.C.P.
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zgjidhjen e çështjes konkrete gjenden edhe në praktikën e Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut. Në çështjen A vs. Mbretërisë së Bashkuar, ajo konkludon 
se “detyrimi i shteteve anëtare nga neni 1 i Konventës për t’i siguruar kujtdo që është 
nën juridiksionin e tij të drejtat dhe liritë e shprehura në Konventë e kombinuar së 
bashku me nenin 3 të saj, i kërkon shteteve anëtare të marrin masa të përcaktuara 
për të siguruar se individët nën juridiksionin e tyre nuk janë subjekt i torturës apo 
keqtrajtimit çnjerëzor degradues duke përfshirë edhe keqtrajtimet e kryera nga indi-
vidët privatë”. Pikërisht bazuar mbi një konkluzion të tillë, dështimi që mund 
të vihet re në ligjet e brendshme të shteteve të ndryshme për të siguruar një 
mbrojtje adekuate përbën shkelje të nenit 3 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut.113

Nisur nga kjo analizë me karakter interpretues, bazuar edhe në dok-
trinën e së drejtës ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese konkludon se për sa 
kohë që ndalimi i torturës dhe i keqtrajtimit është përcaktuar si një e drejtë 
njerëzore dhe përderisa të drejtat e njeriut janë konsideruar si të pandashme, 
të patjetërsueshme e të padhunueshme, çdonjeri ka të drejtë për të mos iu 
nënshtruar torturës apo keqtrajtimeve, pavarësisht se ai është në duart e një 
zyrtari publik apo të një individi. Detyrimi i shteteve palë në marrëveshjet 
ndërkombëtare për të respektuar e siguruar ndalimin e torturës dhe keqtrajti-
mit konsiston jo vetëm në detyrimin e shtetit për të mbrojtur shtetasit e tij nga 
kryerja e torturës apo keqtrajtimit nga zyrtarët publik, por edhe në detyrimin 
për të marrë masa për t’i mbrojtur njerëzit ndaj akteve të torturës apo keqtra-
jtimit të kryer edhe nga individë.  

Nga sa argumentuam më lart, Gjykata Kushtetuese arrin në përfun-
dimin se kërkesa e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë për shfuqizimin si të 
papajtueshëm me Kushtetutën të neneve 86 dhe 87 të Kodit Penal, është e 
pabazuar dhe për rrjedhojë duhet rrëzuar.

Koment

Ky vendim disi i hershëm i Gjykatës Kushtetuese është edhe i vetmi 
rast ku ajo ka pasur rastin t’i referohet kaq hollësisht konceptit të torturës dhe 
çdo trajtimi çnjerëzor e degradues - situatë kjo e kuptueshme përsa kohë pre-
tendojmë të kemi arritur tashmë një stad të pranueshëm të respektimit të lirive 
dhe të drejtave të njeriut në vend. Vetë vendimi vlen të komentohet në tre 
aspekte. Së pari dhe më kryesori është konkluzioni i Gjykatës se ndalimi i tor-
turës dhe keqtrajtimit konsiston jo vetëm në detyrimin e shtetit për të mbro-
jtur shtetasit e tij nga kryerja e torturës apo keqtrajtimit nga zyrtarët publikë, 
por edhe te detyrimi për të marrë masa për t’i mbrojtur njerëzit prej akteve 

113 Kjo gjykatë në një çështje analoge ka nënvizuar se “përgjegjësia e shtetit… mund të 
jetë kur kuadri ligjor dështon për të siguruar një mbrojtje adekuate ose kur autoritetet dështo-
jnë të marrin masa të arsyeshme për të shmangur rrezikun e keqtrajtimit kur e dinin ose duhet 
ta dinin këtë rrezik.”, Mahmut Kaya vs. Turqisë, parag.115.                                                                        
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të torturës apo keqtrajtimit të kryer edhe nga individë. Praktikisht, ky është 
edhe thelbi i këtij vendimi dhe dilema e gjykatës referuese: subjekte të kësaj 
vepre penale janë ekskluzivisht persona zyrtarë (dhe/ose individë të tjerë, 
por gjithmonë të nxitur prej tyre), apo edhe individë. Kujtoj për lexuesin se, 
formulimi i nenit 86114 të ligjit Nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i RSH” 
nuk e specifikonte subjektin e veprës penale, duke lënë mundësi interpretimi 
(gjë që, sipas gjykatës referuese vinte në kundërshtim me Kushtetutën). 

Përtej analizës së konceptit të torturës në vetvete dhe nën dritën e 
doktrinës e të jurisprudencës ndërkombëtare, shumë e rëndësishme është 
se Gjykata në këtë vendim prezanton për herë të parë, ndonëse në mënyrë 
implicite, të ashtuquajturin efektin horizontal (apo Drittwirkung, sipas termi-
nologjisë kushtetuese gjermane) të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese. Pra, 
liritë dhe të drejtat individuale të parashikuara nga ligji e Kushtetuta garanto-
hen si ndaj dhunimeve që mund të vijnë nga subjekte të posaçëm – individë 
me funksione zyrtare publike (efekti vertikal), ashtu edhe ndaj atyre që mund 
të vijnë nga individë të zakonshëm (efekti horizontal). 

Së dyti, te vendimi meriton të komentohet fakti i pranuar nga Gjyka-
ta se e drejta ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut sanksionon si 
rregull vetëm një minimum bazë të lirive dhe të drejtave, ndërkohë që shtetet 
palë në konventat ndërkombëtare mund të ngrihen mbi këto minimume dhe 
të implementojnë ligje kombëtare që përmbajnë ose mund të përmbajnë dis-
pozita të një karakteri më të gjerë. 

Së treti, thjesht për qëllime studimore, vërejmë se Gjykata e referon 
qëllimin e  dispozitave që ndalojnë përdorimin e torturës tek mbrojtja e din-
jitetit dhe integritetit fizik e mendor të individit. 

Autorët vlerësojnë se mund të jetë me interes për lexuesin sjellja në 
këtë koment edhe e jurisprudencës së GjEDNj në lidhje me raste kur shtetas 
të RSH janë ankuar përpara kësaj gjykate ne lidhje me shkeljen nga auto-
ritetet shqiptare të së drejtës së garantuar nga neni 3 i KEDNj.

Kështu, në vendimin “Dybeku kundër Shqipërisë” (ankimi 
nr.41153/06, datë 18 dhjetor 2007), GjEDNj vlerësoi se: “... natyra, kohëzg-
jatja dhe vuajtja e dënimit sa i takon keqtrajtimit të të cilit ankuesi i ishte nën-
shtruar, si dhe efektet që kanë pasur në tërësi mbi gjendjen e tij shëndetësore, 
janë të mjaftueshme për t’u kualifikuar si çnjerëzore dhe degraduese”. Sipas 
gjykatës, në respekt të nenit 3 të Konventës, “... shteti duhet të garantojë që 
një person të dënohet në kushtet të cilat janë në pajtim me dinjitetin njerëzor, 
që mënyra apo metoda e ekzekutimit të këtyre masave të mos e nënshtrojnë 
atë ndaj ankthit apo mundimit të një intensiteti të tillë që e kapërcen nivelin 
e pashmangshëm të vuajtjes e cila është prezent në burg, dhe sipas kërkesave 
praktike të burgimit të sigurohen në mënyrë të përshtatshme shëndeti dhe 

114 Neni 86 “Tortura”
“Tortura, si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor apo poshtërues dënohen me burgim nga 
pesë gjer në dhjetë vjet.”
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mirëqenia e tij. Kur vlerësohen kushtet e vuajtjes së dënimit, duhet të merren 
parasysh efektet që kanë pasur në tërësi kushtet dhe kohëzgjatja e dënimit 
(shih Dougoz v. Greece, no. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II, dhe Kalashnikov i 
cituar më sipër, § 102). Në veçanti, Gjykata duhet të ketë parasysh gjendjen 
shëndetësore të personit të dënuar (shih Assenov and Others v. Bulgaria, vendim 
i datës 28 tetor 1998, Raporte të vendimeve dhe gjykimeve 1998-VIII, fq. 3296, § 
135: Kudla, cituar më sipër, § 94 dhe Ramirez Sanchez, cituar më sipër, § 119)”.

Ndërsa në vendimin “Grori kundër Shqipërisë” (Aplikimi nr. 
25336/04; datë 7 Korrik 2009), Gjykata vlerësoi se: “132.  Ankuesi vuante 
nga një sëmundje shumë e rëndë, nga multi skleroza. Edhe nëse zbulohet 
dhe trajtohet shpejt, kjo sëmundje është e aftë të shkaktojë paaftësi (njohëse, 
gjykuese, dhe çrregullime kujtese, probleme në lëvizje, dhimbje, kushte të 
varfra dhe mosfunksionim mosfunksionim të muskujve unazorë) dhe vdekje. 
Rreziku i sëmundjes, i shoqëruar me mungesën e trajtimit të përshtatshëm 
mjekësor dhe kohëzgjatja e kohës së burgimit, e intensifikuan frikën e tij. Në 
këto rrethana, mungesa e ndihmës mjekësore në kohën e duhur, që i shtohet 
refuzimit të autoriteteve për t’i ofruar atij trajtimin e duhur mjekësor të dhënë 
nga mjekët civilë, krijuan një ndjenjë kaq të fortë mungese sigurie, e cila, e 
kombinuar me vuajtjet fizike, çojnë në trajtimin degradues të parashikuar në 
kuptimin e Nenit 3. Si rezultat, ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës në 
këtë aspekt.”

Vlen të përmendet se rregullimi aktual i nenit 86115 të Kodit Penal, i 
ndryshuar me ligjin 9686/2007 (pra më shumë se 3 vjet pas këtij vendimi të 
GjK) e ka ngushtuar shprehimisht rrethin e subjekteve që mund të merren 
në përgjegjësi penale për kryerjen e veprës penale të torturës vetëm tek “një 
person, që ushtron funksione publike” ose një person që vepron “me nxitjen 
apo miratimin” e të parit, duke marrë mbi vete hije të dyshimta antikushtetut-
shmërie. 

115 Neni 86 “Tortura”
Kryerja me dashje e veprave, nëpërmjet të cilave një personi i janë shkaktuar vuajtje 
të rënda, fizike apo mendore, nga një person, që ushtron funksione publike, ose me 
nxitjen apo miratimin e tij, të hapur ose të heshtur, me qëllim:
a) për të marrë prej tij ose një tjetri informata ose pohime;
b) për ta ndëshkuar për një veprim të kryer ose që dyshohet të jetë kryer prej/ose 
një personi tjetër;
c) për ta frikësuar ose bërë presion mbi të ose një person tjetër;
ç) për çdo qëllim tjetër të bazuar në çfarëdolloj forme diskriminimi;
d) çdo akt tjetër çnjerëzor apo poshtërues;
përbëjnë vepër penale dhe dënohen me burgim nga katër deri në dhjetë vjet.
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Vendimi nr. 9, datë 26.02.2007 (V-9/2007 – Përfitimi i sigurimeve shoqërore 
të ushtarakëve)

Fjalë kyçe: barazia para ligjit; parimi i proporcionalitetit; diskriminim; sta-
tusi i ushtarakut; sigurim shoqëror suplementar.  

“Parimi i barazisë, i parashikuar në nenin 18 të Kushtetutës, kërkon që të 
gjithë qytetarët të jenë të barabartë përpara ligjit, jo vetëm në të drejtat themelore 
të parashikuara në Kushtetutë, por edhe në të drejtat e tjera ligjore. Nga ana tjetër, 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, duke sanksionuar parimin e barazisë para 
ligjit, nuk i ka dhënë asaj kuptimin e një të drejte absolute, sepse ajo ka përcaktuar 
njëkohësisht edhe kushtet e kufizimit në ushtrimin e kësaj të drejtë. Paragrafi i tretë 
i nenit 18 të Kushtetutës pranon kufizimet e të drejtës për barazi me përmbushjen e 
disa kushteve të posaçme, pikërisht të përligjjes së arsyeshme dhe objektive.

Ky parim kërkon që të gjitha subjektet të trajtohen në mënyrë të njëjtë, 
por nuk formulon ndalime që të mund të bëhet trajtim i diferencuar kur individët 
e grupet nuk ndodhen në kushte të njëjta apo të ngjashme apo kur ka justifikim 
të arsyeshëm e objektiv, duke vendosur një raport të arsyeshëm dhe përpjesëtimor 
midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të arrihet. Barazia në ligj dhe 
para ligjit nuk parakupton zgjidhje të njëllojta për individë ose kategori personash 
që janë në kushte objektivisht të ndryshme, por ajo parakupton kryesisht barazinë 
e individëve që ndodhen në kushte të njëllojta.

Shteti duhet të niset nga trajtimi i barabartë për të gjithë dhe pastaj të 
kujdeset përkatësisht për kriteret e secilit grup. Ligjvënësi duhet të çmojë vetë, si-
pas përparësive që ai ka vendosur për zhvillimin ekonomik e shoqëror, se cilat janë 
format më të përshtatshme për balancimin e interesave duke bërë edhe diferencimet 
e arsyeshme, pa cenuar parimet dhe normat kushtetuese.”

Rrethanat e çështjes 

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 9481, datë 16.02.2006, 
ka bërë disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 9418, datë 20.05.2005 “Për sig-
urimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Re-
publikës së Shqipërisë”. Në ndryshim nga ligji i vitit 2005, neni 1 i ligjit objekt 
shqyrtimi i ndan në dy kategori ushtarakët e shërbimit aktiv të përhershëm 
për efekt të përfitimit të pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi: në 
ushtarakë që kanë dalë në pension deri në 29.04.2004 (data e hyrjes në fuqi të 
ligjit nr. 2910, datë 23.03.2004 “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Arma-
tosura të Republikës së Shqipërisë”) dhe në ushtarakë që kanë dalë në pension 
pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji. Për të dy këto kategori, ligji i ndryshuar 
ashtu edhe ai i mëparshëm u njeh të gjithë ushtarakëve të drejtën e përfitimit 
të pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi në masën 50 përqind të 
pagës referuese, duke shtuar 2 përqind të kësaj page për çdo vit vjetërsie në 
shërbim mbi vjetërsinë prej 15 vjet për meshkujt e 12 vjet për femrat. Por për 
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sa i përket maksimumit të kësaj pagese ligji i ri bën ndryshime esenciale në 
raport me ligjin nr. 9418, datë 20.05.2005. Ndërsa me ligjin e mëparshëm pag-
esa e pensionit shkonte deri në katërfishin e pensionit bazë në shkallë vendi, 
me ligjin e ri ulet pagesa e pensionit të parakohshëm për ushtarakët e dalë në 
pension deri në datën e hyrjes në fuqi të ligjit për statusin. Për këta ushtarakë 
kjo pagesë shkon deri në masën e pensionit maksimal në shkallë vendi, e 
barabartë me dyfishin e pensionit bazë. Për sa i përket ushtarakëve të dalë në 
pension të parakohshëm pas hyrjes në fuqi të ligjit për statusin, maksimumi i 
pagesës jepet i diferencuar sipas gradës dhe shumë më i favorshëm nga ajo që 
u jepet ushtarakëve që kanë dalë në pension para ligjit për statusin. Neni 2 i 
ligjit objekt shqyrtimi, interpretuar në lidhje me nenin 1 paragrafi i dytë i tij, 
nuk lejon që ushtarakëve, të cilët kanë dalë në pension deri në ditën e hyrjes 
në fuqi të statusit, t’u jepet pension i parakohshëm kur ata punësohen, ndërsa 
u njeh të drejtën për pension të parakohshëm, edhe nëse punësohen, ushtara-
këve që kanë dalë në pension pas hyrjes në fuqi të ligjit për statusin, në varësi 
të vendit të ri të punës. Kërkuesit kanë kundërshtuar gjithashtu përmbajtjen 
e nenit 7 të ligjit të ri, me të cilin është bërë shtesë në nenin 31 të ligjit të vitit 
2005. Sipas shtesës, periudha 01.10.1993 - 31.12.1998 u njihet ushtarakëve si 
periudhë sigurimi për efekt të pensionit të pleqërisë kur ata plotësojnë kushtet 
për këtë pension, duke i ndarë në dy kategori: në ushtarakë që kanë përfituar 
pension të parakohshëm ngaqë e kishin vjetërsinë si ushtarakë, të cilëve do t’u 
derdhet kontribut për aq vite sa u nevojiten për efekt të përfitimit të pensionit 
të plotë të pleqërisë, dhe në ushtarakë që nuk kanë përfituar pension të para-
kohshëm ngaqë nuk e kishin vjetërsinë si ushtarakë. 

Arsyetimi i Gjykatës 

Parimi i barazisë, i parashikuar në nenin 18 të Kushtetutës, kërkon 
që të gjithë qytetarët të jenë të barabartë përpara ligjit, jo vetëm në të drejtat 
themelore të parashikuara në Kushtetutë, por edhe në të drejtat e tjera ligjore. 
Nga ana tjetër, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, duke sanksionuar pari-
min e barazisë para ligjit, nuk i ka dhënë asaj kuptimin e një të drejte absolute, 
sepse ajo ka përcaktuar njëkohësisht edhe kushtet e kufizimit në ushtrimin e 
kësaj të drejtë. Paragrafi i tretë i nenit 18 të Kushtetutës pranon kufizimet e 
të drejtës për barazi me përmbushjen e disa kushteve të posaçme, pikërisht të 
përligjjes së arsyeshme dhe objektive.

Respektimi i parimit të barazisë kërkon ndërmjet të tjerave mosdiskri-
minimin e grupeve në kushte të njëjta të shtetasve pa arsye të përligjura. Ky 
parim kërkon që të gjitha subjektet të trajtohen në mënyrë të njëjtë, por nuk 
formulon ndalime që të mund të bëhet trajtim i diferencuar kur individët e 
grupet nuk ndodhen në kushte të njëjta apo të ngjashme apo kur ka justifikim 
të arsyeshëm e objektiv, duke vendosur një raport të arsyeshëm dhe përpjesë-
timor midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të arrihet. Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në jurisprudencën e saj, ka theksuar se dal-
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limi në trajtim do të konsiderohet diskriminues, në vështrim të standardeve 
të nenit 14 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, kur ai “... nuk 
ka justifikim të arsyeshëm e objektiv”, pra kur ai nuk ndjek një “qëllim të 
ligjshëm” ose kur nuk ekziston “...marrëdhënie e arsyeshme dhe përpjesëti-
more ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të arrihet”. Në 
çështjen në shqyrtim, subjekti i interesuar pretendoi se, interesi publik është 
ai i pakësimit të shpenzimeve shtetërore. Mirëpo, qëllimi që synohet të arrihet 
me anë të këtij pakësimi passjell jo vetëm dëmtimin e një kategorie ushtara-
kësh (ata që kanë dalë në pension para hyrjes në fuqi të ligjit për statusin), por 
edhe vendosjen e kësaj kategorie në një trajtim diskriminues pa justifikim të 
arsyeshëm dhe objektiv, me qenë se kjo ndarje nuk bazohet në vitet e shër-
bimit, në moshën, pagën referuese e gradën siç përcaktohen këto në nenet 7 e 
8 të pandryshuara të ligjit nr. 9418, datë 20.05.2005. Për më tepër, duke marrë 
në konsideratë kushtet në të cilat kjo kategori ushtarakësh del në pension të 
parakohshëm, si mosha relativisht e madhe e profesioni si ushtarak, ajo e ka 
të vështirë, jo vetëm kualifikimin në një profesion të ndryshëm nga ai ushta-
rak, por edhe punësimin. 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në jurisprudencën 
e saj116 lidhur me mbrojtjen kushtetuese të parimit të barazisë e të mosdis-
kriminimit, është shprehur se barazia në ligj dhe para ligjit nuk parakupton 
zgjidhje të njëllojta për individë ose kategori personash që janë në kushte 
objektivisht të ndryshme, por ajo parakupton kryesisht barazinë e individëve 
që ndodhen në kushte të njëllojta. Në rastin në gjykim, bëhet fjalë për individë 
që ndodhen në kushte të njëjta. Mirëpo, ligji objekt shqyrtimi nr. 9481, datë 
16.02.2006 i ka ndarë këta individë në dy kategori, përkatësisht në kategoritë 
e ushtarakëve rezervë/lirim para dhe pas hyrjes në fuqi të Statusit të Ushta-
rakut, gjë që krijon artificialisht dallim jo të papërfillshëm ndërmjet tyre në 
masën e pensionit të parakohshëm që ata përfitojnë deri në daljen e tyre në 
pension.

Në çështjen në shqyrtim, ku pretendohet mosrespektimi i parimit 
të barazisë, merr rëndësi të veçantë trajtimi i dispozitave ligjore në dritën e 
parimeve të tilla si shteti social dhe shteti i së drejtës. Këto parime kërkojnë 
që shteti, si rregullator, të vendosë kufijtë midis të mirës së përgjithshme të 
shoqërisë dhe të drejtave të grupeve të veçanta. Shteti duhet të niset nga trajti-
mi i barabartë për të gjithë dhe pastaj të kujdeset përkatësisht për kriteret e se-
cilit grup. Ligjvënësi duhet të çmojë vetë, sipas përparësive që ai ka vendosur 
për zhvillimin ekonomik e shoqëror, se cilat janë format më të përshtatshme 
për balancimin e interesave duke bërë edhe diferencimet e arsyeshme, pa cen-
uar parimet dhe normat kushtetuese. Në rastin e dhënë, ligjvënësi u ka caktu-
ar ushtarakëve pagesë pensioni të diferencuar duke i ndarë ata në dy kategori. 
Si kufij ndarës midis grupeve, ai ka përcaktuar datën e hyrjes në fuqi të ligjit 

116 Shih vendimin nr. 11, datë 27.08.1993 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 
Shqipërisë.
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nr. 9210, datë 23.03.2004 “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura 
të Republikës së Shqipërisë”. Mirëpo, një diferencim i tillë nuk ka sesi të për-
ligjet me ndarjen kohore, sepse vetëm data e daljes në pension nuk mund të 
përbëjë kriter objektiv dhe të arsyeshëm që do të justifikonte diskriminimin. 

Ligji që kundërshtohet u ka dhënë të drejtën e pensionit të para-
kohshëm për vjetërsi shërbimi në rast punësimi vetëm ushtarakëve që dalin 
në lirim ose rezervë pas miratimit të statusit të ushtarakut, ndërsa për ata ush-
tarakë që kanë dalë para statusit zbatohen dispozitat e ligjeve të viteve 1996 
e 1999, sipas të cilave ushtarakët që punësohen nuk gëzojnë të drejtën për të 
marrë pension të parakohshëm. Një qëndrim i tillë nuk përligjet me kritere të 
arsyeshme dhe objektive, sepse nuk mund të kushtëzohet e drejta për tu pu-
nësuar me datën e daljes në pension të parakohshëm. Kështu, dy kategoritë e 
ushtarakëve në rezervë/lirim që ndodhen në kushte të njëjta, pra të punësuar 
pas daljes në rezervë/lirim, diskriminohen midis tyre sipas një treguesi që nuk 
përbën kriter të arsyeshëm dhe objektiv. 

Për sa më sipër, Gjykata Kushtetuese, arriti në përfundimin se duhet 
pranuar kërkesa e Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë të Shq-
ipërisë për shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të neneve 1, 7 
(shkronjat “a, b”) dhe 9 të ligjit nr. 9481, datë 16.02.2006 “Për disa ndryshime 
në ligjin nr. 9418, datë 20.05.2005 “Për sigurimet shoqërore suplementare të 
ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”. Meqe-
nëse me shfuqizimin e këtyre dispozitave krijohen boshllëqe lidhur me pen-
sionet e parakohshme për vjetërsi shërbimi dhe për pensionet e pleqërisë të 
ushtarakëve, bazuar në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i rekom-
andohet Këshillit të Ministrave e Kuvendit të Shqipërisë të marrin masa për 
të bërë rishikimin në tërësi të ligjit në përputhje me këtë vendim të Gjykatës 
Kushtetuese.

Koment 

Në Kushtetutën shqiptare, ideja e barazisë është shprehur si “e drejta 
e barazisë para ligjit” dhe “e drejta e mbrojtjes së barabartë nga ligji”. Barazia 
para ligjit do të thotë se, ndërsa harton një ligj, legjislatori nuk duhet të ketë 
parasysh grupe individësh apo individë të caktuar, me synim diferencimin 
e tyre pozitivisht apo negativisht, ndërsa mbrojtja e barabartë nga ligji do 
të thotë se në zbatimin e një ligji tashmë ekzistues organet e zbatimit të ligjit 
(gjykata, administrata etj.) nuk duhet të bëjnë dallim mes individëve, përveçse 
në baza të arsyeshme dhe të justifikueshme objektivisht. Sidoqoftë është e 
pamundur të trajtohen të gjithë njerëzit si të barabartë. Kjo pamundësi është 
njohur dhe pranuar edhe nga Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj.

Vlen të theksohet se konceptin e barazisë (përpara ligjit) GjK e ka 
zbatuar jo vetëm në lidhje me të drejtat themelore të parashikuara në Kush-
tetutë (të drejtat subjektive), por edhe në lidhje me të drejtat e tjera të krijuara 
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nga legjislatori i zakonshëm.
Ndërkohë, në një tjetër vendim të saj, (Vendimi nr.33, datë 24.06.2010), 

në të cilin kjo e fundit e vënë në lëvizje po nga Shoqata Kombëtare e Ushta-
rakëve në Rezervë të Shqipërisë, Gjykata vendosi të rrëzojë pretendimin për 
cenim të parimit të barazisë përpara ligjit, duke arsyetuar se parimi i barazisë 
përpara ligjit kërkon që të gjitha subjektet të trajtohen në mënyrë të njëjtë, 
por nuk formulon ndalime që të mund të bëhet trajtim i diferencuar, kur in-
dividët e grupet nuk ndodhen në kushte të njëjta ose të ngjashme, ose kur ka 
justifikim të arsyeshëm e objektiv, duke vendosur një raport të arsyeshëm dhe 
përpjesëtimor midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të arrihet. 

Gjykata është shprehur në vendimet e saj se, neni 18 i Kushtetutës, 
para së gjithash, sanksionon një detyrim negativ, sipas të cilit shteti duhet të 
mos ndërhyjë, me qëllim që askush të mos diskriminohet padrejtësisht. Ky 
interpretim buron nga vetë natyra e parimit të barazisë përpara ligjit, të sank-
sionuar në nenin 18 të Kushtetutës, që nënkupton të drejtën për t’u trajtuar 
në mënyrë të barabartë, duke u mbrojtur nga diskriminime të pambështetura 
në një përligjje të arsyeshme dhe objektive. Kushtetuta i imponon ligjvënësit 
mbrojtjen e barazisë dhe vetëm në raste përjashtimore lejon trajtime të difer-
encuara.

Lehtësisht identifikohet se, qasja e GjK ndaj konceptit të barazisë për-
para ligjit është ajo formale; deri më sot kësaj gjykate nuk i është dhënë rasti të 
shprehet në lidhje me detyrimin që rast pas rasti mund/duhet të ketë shteti për 
të zhdukur/zvogëluar dallimet e rëndësishme shoqërore (ose ndryshe: barazia 
thelbësore).



X. liria e shprehjes, e drejta për informim, 
e drejta e jetës private dhe familjare
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Vendim nr.16, datë 11.11.2004 (V-16/2004 – Publikimi i të dhënave perso-
nale dhe pasurore të zyrtarëve)

Fjalë kyçe: liria e shprehjes; e drejta e informimit; të dhëna personale dhe 
pasurore; proporcionaliteti. 

“Liria e shprehjes përbën një nga gurët themelorë të shtetit demokratik. Pa 
garantimin e kësaj të drejte nuk mund të bëhet fjalë për pluralizëm, tolerancë dhe 
krijim të vullnetit të lirë politik, aq të domosdoshëm për shoqërinë demokratike. 
Shkëmbimi i ideve dhe informimi i lirë janë ndër mjetet më të rëndësishme dhe 
më efikase për të kontrolluar demokracinë si formë e qeverisjes. Nëpërmjet tyre, 
pushteti shtetëror, bëhet më transparent, më efikas dhe më afër qytetarit. Liria e 
shprehjes është gjithashtu bazë dhe kusht i domosdoshëm paraprak për garantimin 
e një sërë të drejtave dhe lirive të tjera themelore. Për këtë arsye, zbatimi në prak-
tikë i kësaj të drejte kërkon në çdo rast një kuptim dhe interpretim mjaft të gjerë.

E drejta për respektimin e jetës private në thelbin e saj duhet ti sigurojë 
individit një hapësirë, brenda së cilës, ai do të mund të zhvillonte dhe plotësonte 
në mënyrë të pavarur personalitetin e tij. Sigurisht, që këtu, përfshihet edhe zhvil-
limi apo ruajtja në një masë të caktuar e marrëdhënieve me njerëzit e tjerë. Pra, 
respektimi i jetës private kërkon në parim mosndërhyrjen në vendimet që merr vetë 
individi rreth mënyrës së bërjes së jetës së tij.

Një e drejtë apo interes, sado me rëndësi publike apo me vlerë që të jetë, 
nuk mund të peshojë në mënyrë disproporcionale me një të drejtë apo interes tjetër 
të mbrojtur nga Kushtetuta dhe ligji. Marzhi i këtij vlerësimi, dhe për rrjedhojë 
edhe raporti që krijohet ndërmjet interesit të mbrojtur dhe atij të cenuar, ndryshon 
në çdo rast konkret. Ai varet nga një sërë rrethanash dhe kushtesh që ndryshojnë 
nga një vend në një tjetër, nga një periudhë e caktuar kohore në një tjetër, nga 
rangu i të drejtave që vendosen në balancë si dhe pasojat që do të kishte përparësia 
e secilës prej tyre.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ka aprovuar ligjin nr.9049, datë 
10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve finan-
ciare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i cili ka hyrë në fuqi 
në datë 30.05.2003. Mbështetur në nenet 131/a, 134 pika 1, shkronja “f ” 
dhe pika 2 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, Komiteti Shqiptar i 
Helsinkit i ka kërkuar Gjykatës Kushtetuese të deklarojë si antikushtetues 
nenin 34 të ligjit nr.9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e 
pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve pub-
likë”, me titull “Publikimi”, në të cilin theksohet se “Të dhënat që përfitohen 
nga deklarimi sipas këtij ligji janë të lejueshme për publikun, në përputhje me 
ligjin nr.8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit  për dokumentet 
zyrtare”. 
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liria e shPrehjes, e drejta Për informim, 
e drejta e jetës PriVate dhe familjare

Arsyetimi i Gjykatës

Liria e shprehjes përbën një nga gurët themelorë të shtetit demokra-
tik. Pa garantimin e kësaj të drejte nuk mund të bëhet fjalë për pluralizëm, tol-
erancë dhe krijim të vullnetit të lirë politik, aq të domosdoshëm për shoqërinë 
demokratike.117 Shkëmbimi i ideve dhe informimi i lirë janë ndër mjetet më 
të rëndësishme dhe më efikase për të kontrolluar demokracinë si formë e qe-
verisjes. Nëpërmjet tyre, pushteti shtetëror, bëhet më transparent, më efikas 
dhe më afër qytetarit. Liria e shprehjes është gjithashtu bazë dhe kusht i do-
mosdoshëm paraprak për garantimin e një sërë të drejtave dhe lirive të tjera 
themelore. Për këtë arsye, zbatimi në praktikë i kësaj të drejte kërkon në çdo 
rast një kuptim dhe interpretim mjaft të gjerë.

Sipas nenit 10 të KEDNj, liria e shprehjes përfshin në vetvete edhe të 
drejtën e informimit, si një e drejtë themelore për të marrë dhe për të dhënë 
informacion, pa ndërhyrjen e autoriteteve publike. Një deklarim i përafërt me 
këtë bëhet edhe në nenin 19 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, 
miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së me Rezolutën 217 A (III), 
datë 10.12.2948. E drejta e informimit, ndër elementet e saj kryesorë ka lirinë 
personale për të marrë informacion, lirinë personale për të dhënë informa-
cion dhe lirinë e shtypit, ose thënë ndryshe, të drejtën e medias për të marrë 
e dhënë informacion. Kjo e fundit trajtohet gjithnjë si e drejtë më vete, për 
shkak të rolit të veçantë që luan media në një shoqëri të lirë e demokratike. 

Pozicioni i “privilegjuar” i medias në shtetin demokratik  garantohet 
për shkak  se është pikërisht ajo, që e bën pushtetin shtetëror më të prekshëm 
për njerëzit, më të kontrollueshëm dhe më transparent. Media ndikon që in-
dividët e angazhuar në të tre pushtetet, si persona  të zgjedhur apo zyrtarë, të 
kenë disa cilësi të reja. Ata janë më afër me median, më të komunikueshëm 
me njerëzit, më të kujdesshëm në përmbushjen e detyrave dhe funksioneve 
të tyre si dhe në jetën e angazhimet e tjera shtetërore e private. Media është 
gjithashtu një bazë e rëndësishme për të kontrolluar dhe gjykuar se si funk-
sionarët e veshur me pushtet, ushtrojnë autoritetin publik dhe si i menaxhojnë 
fondet publike. Garantimi i lirisë së medias, ndër të tjera, zvogëlon mundësinë 
e manipulimeve me pushtetin publik si dhe nxit identifikimin e rasteve kor-
ruptive. Arma e saj më e fuqishme është kritika e vazhdueshme ndaj dukurive 
negative që rrezikojnë demokracinë si formë e qeverisjes.

Liria e shprehjes dhe e drejta e informimit, përveç garancisë subjek-
tive si të drejta kushtetuese themelore, janë të lidhura objektivisht edhe me 
parimin e ndërtimit të një shteti demokratik, të deklaruar në preambulën e 
Kushtetutës sonë. Zbatimi i këtij parimi të rëndësishëm nënkupton, edhe ga-
rantimin e lirisë së shprehjes, lirinë e shtypit dhe të drejtën e informimit si të 
domosdoshme për një rend të lirë e kushtetues.

117 Shih Handyside v. Mbreterise së Bashkuar, 7.12.1976,  Jersild v. Danimarkës, 
23.09.1994, etj.    
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Mbi bazën e dispozitave respektive kushtetuese, liria e shprehjes dhe 
e drejta e informimit gjejnë rregullim më të detajuar në disa ligje të veçanta të 
miratuara në periudhën vijuese (pas aprovimit të Kushtetutës) nga Kuvendi, 
mes të cilave mund të përmendej ligji nr.8503, datë 30.06.1999 “Për të dre-
jtën e informimit për dokumentet zyrtare”; ligji nr.8517, datë 22.07.1999 “Për 
mbrojtjen e të dhënave personale”; ligji nr.8457, datë 11.02.1999 “Për infor-
macionin e klasifikuar sekret shtetëror”, etj. Në tërësinë e tij, legjislacioni 
shqiptar synon të garantojë një nivel bashkëkohor të së drejtës së informimit.

E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare përbën edhe sot 
një nga sfidat e shteteve të lira e demokratike, veçanërisht të demokracive 
të reja. Garantimi i kësaj të drejte themelore  është edhe një reflektim ndaj 
përvojës negative të regjimeve totalitare e diktatoriale, tendenca e të cilëve 
ka qenë ndërhyrja ekstreme edhe në çështjet apo vendimet intime personale 
apo familjare. Në ndryshim nga formulimi i bërë në nenin 12 të Deklaratës 
Universale të të Drejtave të Njeriut, ku ndër të tjera thuhet se, “Askush nuk 
mund të jetë objekt i ndërhyrjes arbitrare në jetën e tij private, në familje, ...”, 
në nenin 8 të KEDNj, theksohet: “E drejta për respektimin e jetës private dhe 
familjare”. Një formulim i tillë që ndryshon edhe nga mënyra e garantimit të 
të drejtave të tjera themelore që përmban KEDNj, është bërë qëllimisht për 
të evidentuar, jo vetëm detyrimin negativ të autoriteteve publike për të mos 
ndërhyrë në jetën private dhe familjare, por edhe detyrimin pozitiv shtetëror 
për t’i mbrojtur këto të drejta sa më realisht, përmes organeve të të tre push-
teteve; ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor.

Gjykata Kushtetuese vlerëson se për mbrojtjen e kësaj të drejte dhe 
për arritjen e konkluzioneve për çështjen në gjykim, rëndësi të veçantë merr 
edhe përcaktimi i nocionit të jetës private. Duhet theksuar me këtë rast se 
ky nocion, nuk ka karakter shterues. Ai ka ardhur duke u zgjeruar vazhdi-
misht jo vetëm përmes jurisprudencës së GjEDNj, por edhe nga zhvillimet 
e diferencuara ligjore dhe jurisprudenciale të vetë shteteve palë në KEDNj. 
Megjithatë, në përgjithësi, pranohet se e drejta për respektimin e jetës private 
në thelbin e saj duhet ti sigurojë individit një hapësirë, brenda së cilës, ai do 
të mund të zhvillonte dhe plotësonte në mënyrë të pavarur personalitetin e tij. 
Sigurisht, që këtu, përfshihet edhe zhvillimi apo ruajtja në një masë të caktuar 
e marrëdhënieve me njerëzit e tjerë.118 Pra, respektimi i jetës private kërkon 
në parim mosndërhyrjen në vendimet që merr vetë individi rreth mënyrës së 
bërjes së jetës së tij.

Mbrojtja e jetës private dhe familjare, në Kushtetutën tonë, bëhet 
përmes disa dispozitave, veçanërisht nga neni 35 (mbrojtja e të dhënave per-
sonale), neni 36 (liria dhe fshehtësia e korrespondencës), neni 37 (papreksh-
mëria e banesës), neni 53 (mbrojtja e martesës dhe familjes), etj. Për çështjen 
në gjykim, Gjykata Kushtetuese vlerëson se është e nevojshme të analizo-
het neni 35 i Kushtetutës, në të cilin, që në paragrafin e parë, deklarohet se 

118 Shih Frowein/Peukert - EMRK Kommentar, Engel Verlag 1996, fq. 339.
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“Askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e kërkon ligji, të bëjë publike të 
dhëna që lidhen me personin e tij”. Padyshim që edhe në këtë rast, në parim, 
qëllimi i hartuesve të Kushtetutës ka qenë pikërisht garantimi i asaj hapësire 
të nevojshme brenda së cilës, individi, do të mund të zhvillonte në mënyrë të 
pavarur personalitetin e tij. Në këtë kuadër, sigurisht që është e drejtë e indi-
vidit të vendosë vetë për mënyrën dhe masën e paraqitjes së tij si person para 
të tjerëve dhe publikut në tërësi.

Është me rëndësi të ritheksohet se “me të dhëna që lidhen me per-
sonin e tij” duhet të kuptohen në radhë të parë dhe kryesisht të dhënat me 
karakter sensitiv, të tilla si origjina racore dhe etnike, bindjet, përkatësitë poli-
tike, bindjet fetare, gjendja shëndetësore, jeta seksuale dhe gjendja penale, 
(shih nenin 2/b të ligjit 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”), të dhënat e grumbulluara në mënyrë të justifikueshme nga au-
toritetet kompetente shtetërore, etj. Të dhënat mbi të ardhurat apo pasurinë 
kanë karakter personal. Për rrjedhojë, ato përfshihen në hapësirën e gjerë që 
mbron neni 35 i Kushtetutës. Si rregull, bërja e tyre publike, kërkon pëlqimin 
e vetë personit të interesuar.

Gjykata Kushtetuese vë në dukje, gjithashtu, se vetë neni 35 i Kush-
tetutës krijon mundësinë e bërjes  publike të të dhënave  personale edhe pa 
pëlqimin e personit, nëse një gjë të tillë e “kërkon ligji” (paragrafi 1) ose në  
rastet e “parashikuara me ligj” (paragrafi 2).  Një kufizim i tillë, në kushte të 
caktuara, gjen mbështetje edhe nga neni 17 i Kushtetutës (kufizimi të bëhet 
“…vetëm me ligj, për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të 
tjerëve...”). Duke pasur parasysh edhe KEDNj si dhe jurisprudencën e GjED-
Nj, vlerësohet se rastet që do të justifikonin në tërësi kufizimin me ligj të kësaj 
të drejte do të ishin siguria kombëtare, mirëqenia ekonomike e vendit, mbro-
jtja e rendit kushtetues, parandalimi i veprave penale, mbrojtja e të drejtave 
dhe lirive të të tjerëve, etj. Në çdo rast konkret, legjitimimi ose jo i ndërhyrjes 
do të varej kryesisht nga intensiteti i saj, shkalla e cenimit të jetës private, do-
mosdoshmëria e kësaj ndërhyrje në shoqërinë demokratike dhe në realitetin 
konkret që e ka diktuar atë, efektiviteti dhe proporcionaliteti në raportin e 
qëllimit që është synuar të arrihet dhe mjeteve të përdorura për arritjen e tij. 
Mbi të gjitha duhet patur parasysh se sa më shumë të depërtohet në sferën e 
jetës intime apo sensitive, aq më shumë rritet edhe detyrimi i pushtetit publik 
për mbrojtjen e jetës private.

Gjykata Kushtetuese çmon se në rastin konkret, kufizimi i të drejtës 
së jetës private në formën e deklarimit të pasurisë dhe mosmarrjes së pëlqimit 
për publikimin e mundshëm të të dhënave personale për tre kategori person-
ash (subjekti deklarues, familjarët e tij dhe personat e lidhur me të) në për-
puthje me ligjin “Mbi të drejtën e informimit”, vjen për shkak të interferimit 
me njëra tjetrën të dy vlerave të rëndësishme kushtetuese apo dy të drejtave 
themelore të analizuara më sipër, të garantuara si nga Kushtetuta e Repub-
likës së Shqipërisë ashtu edhe nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeri-
ut. Prandaj duhen përcaktuar kriteret apo standardet që duhen patur parasysh 
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për të vlerësuar se cila nga këto dy vlera kushtetuese, në një realitet konkret, 
ka përparësi ndaj vlerës tjetër.  Për vendosjen e këtij raporti apo për zgjidhjen 
e çështjes se legjitimit ose jo të kësaj ndërhyrje, para së gjithash duhet të bëhet 
referimi në parimin kushtetues të proporcionalitetit, i cili gjen zbatim efektiv 
veçanërisht në fushën e të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, ai shërben si 
masë kontrolli kushtetues edhe për veprimtarinë legjislative të Kuvendit. 

Për këtë arsye, është e nevojshme që në bazë të metodës objektive – te-
leologjike, të evidentohet kuptimi dhe qëllimi kryesor që synon të arrijë ligjvë-
nësi përmes këtij ligji në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë edhe përmes 
ndërhyrjes në sferën e jetës private. Mbi këtë bazë duhet argumentuar nëse 
kjo ndërhyrje apo ky mjet i përdorur është i domosdoshëm, i përshtatshëm, 
proporcional dhe efektiv. Një gjë e tillë arrihet përmes kriterit balancues, i cili 
bën të mundur të peshohen e vlerësohen sa më drejt të mirat e përgjithshme 
apo interesat publike që mbrohen në raport me të drejtën e kufizuar. Një e 
drejtë apo interes, sado me rëndësi publike apo me vlerë që të jetë, nuk mund 
të peshojë në mënyrë disproporcionale me një të drejtë apo interes tjetër të 
mbrojtur nga Kushtetuta dhe ligji. Marzhi i këtij vlerësimi, dhe për rrjedhojë 
edhe raporti që krijohet ndërmjet interesit të mbrojtur dhe atij të cenuar, ndry-
shon në çdo rast konkret. Ai varet nga një sërë rrethanash dhe kushtesh që 
ndryshojnë nga një vend në një tjetër, nga një periudhë e caktuar kohore në 
një tjetër, nga rangu i të drejtave që vendosen në balancë si dhe pasojat që do 
të kishte përparësia e secilës prej tyre.

Gjykata Kushtetuese konstaton se qëllimi kryesor për miratimin e 
ligjit nr.9049 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financi-
are të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” ka qenë marrja e masave 
sa më efektive për intensifikimin e luftës kundër korrupsionit, rritja e besimit 
në institucionet shtetërore, transparenca, parandalimi i rasteve të  abuzimit 
me pushtetin shtetëror dhe pasurimit të paligjshëm të personave të zgjedhur 
ose të atyre që kryejnë funksione të caktuara shtetërore. Këto fenomene të 
dëmshme pengojnë zhvillimin e vendit, mirëqënien e përgjithshme dhe ndër-
timin e një shteti të lirë e demokratik. Prandaj ligjvënësi ka synuar që në këtë 
betejë të rëndësishme për fatet e demokracisë në Shqipëri t’i sigurohet një 
pjesëmarrje aktive dhe publikut. Kjo pjesëmarrje garantohet përmes trans-
parencës, njohjes dhe vlerësimit të publikut të gjerë edhe me të dhënat mbi 
deklarimet e pasurisë së personave të zgjedhur apo zyrtarë. 

Deklarimi i pasurisë dhe mundësia e publikimit të të dhënave të 
deklaratës në përputhje me ligjin nr.8503 “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet zyrtare”, është gjithashtu një ndihmesë për parandalimin dhe 
shmangien e konfliktit të interesave. Në ushtrimin e detyrave dhe funksioneve 
zyrtare, personi i zgjedhur apo nëpunësi publik nuk duhet të ndikohet nga 
interesat e ngushta personale. Në këtë kuptim, përmes veprimeve, mosvepri-
meve apo vendimmarrjes së tij, ai nuk mund të krijojë përfitime apo avanta-
zhe për vete, për familjarët, të afërmit apo personat e tjerë fizike dhe juridikë, 
me të cilët ndan interesa ekonomike ose politike. Deklarimi dhe regjistrimi i 
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pasurisë së personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë, verifikimi i tyre si 
dhe mundësia e bërjes publike të të dhënave që kanë këto deklarime ndikojnë 
pozitivisht në identifikimin ose shmangien e rasteve të konfliktit të interesave, 
pra edhe të rasteve korruptive.  

Të dhënat personale me karakter pasuror, si rregull, hyjnë në sferën e 
jetës private, prandaj në rastin konkret gjen zbatim neni 35 i Kushtetutës dhe 
neni 8 i KEDNj. Megjithatë, ato nuk kanë atë natyrë dhe atë karakter që kanë 
të dhënat me karakter sensitiv, të cilat përbëjnë edhe thelbin e jetës private dhe 
familjare. Janë pikërisht këto të dhëna, të cilat i krijojnë mundësi individit të 
zhvillojë në mënyrë të pavarur personalitetin e tij dhe që “në mënyrë të bazuar 
dhe të njohur nga të tretët, nuk mund të jenë nën vëzhgimin e publikut”.119 Të 
dhënat pasurore në tërësinë e tyre nuk e kanë këtë karakter. Për më tepër, në 
tërësi shpesh ato janë vetiu nën vëzhgimin dhe vlerësimin e publikut të gjerë. 
Nga ana tjetër, marzhi i vlerësimit në këtë rast është dhe duhet të jetë shumë 
më i gjerë dhe tolerues, pasi bëhet fjalë për persona të rëndësishëm publikë, 
të veshur me pushtet të konsiderueshëm shtetëror. Transparenca dhe besimi 
i publikut në këtë kategori njerëzish luajnë rol të rëndësishëm në shtetin e 
lirë e demokratik. Pikërisht për këtë arsye, në jurisprudencën e vendeve të 
ndryshme demokratike është deklaruar se “publikimi i detajeve mbi të ardhu-
rat ose pasurinë personale nuk përbën ndërhyrje në jetën private, veçanërisht 
nëse personi ushtron funksione publike ose kuazi-publike”.120 

Gjykata Kushtetuese ka parasysh se kufizimi që i bëhet jetës private 
në formën e deklarimit dhe mundësisë së publikimit të të dhënave personale 
me karakter pasuror të subjekteve të caktuara është bërë me ligj, ashtu siç 
kërkohet edhe nga  nenet 17 dhe 35, respektivisht paragrafi i parë dhe i dytë 
i Kushtetutës sonë si dhe nga paragrafi i dytë i nenit 8 të KEDNj. Konsta-
tohet gjithashtu se, qëllimi i synuar justifikon plotësisht miratimin e një ligji 
të tillë. Nga ana tjetër, vlerësohet se mjetet e përdorura për arritjen e këtij 
qëllimi legjitim, pra kërkesat për deklarimin e pasurisë së subjekteve të cak-
tuara, burimeve të saj dhe mundësia e publikimit të tyre, janë efektive dhe në 
proporcion me qëllimin e synuar. Ligjvënësi ka treguar kujdes në balancimin 
sa më të drejtë të së drejtës themelore të informimit dhe detyrimit për respekti-
min e jetës private. Në balancimin ndërmjet këtyre dy të drejtave themelore, 
është patur parasysh kontributi që sjell deklarimi i pasurisë së personave të 
zgjedhur dhe nëpunësve publikë, i burimeve të saj si dhe publikimi i tyre në 
debatin e përgjithshëm, duke u kthyer kështu në mjet për arritjen e qëllimeve 
që synohen në rastin konkret. Detyrimi për deklarimin e të ardhurave dhe pa-
surisë personale si dhe mundësia e publikimit të tyre, nuk synojnë dëmtimin 
apo denigrimin e subjekteve deklaruese, por një transparencë dhe kontroll më 
rigoroz ndaj pasurimit apo raporteve të tyre financiare me persona të tretë. 

119 Carolina e Monakos kundër Gjermanisë – Aplikimi nr.59320/00.
120  Vendim i Gjykatës Franceze të Kasacionit, cituar nga GjEDrNj në çështjen Frez-
zos & Roire kundër Francës. Aplikimi 29183/1995
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Nga ky këndvështrim, Gjykata Kushtetuese çmon se  publiku ka interes të 
ligjshëm, që përmes transparencës, të  informohet  më në detaje jo vetëm mbi 
punën dhe veprimtarinë, por edhe mbi të ardhurat, pasurinë dhe burimet e 
saj të personave të zgjedhur ose zyrtarë. Pra, balanca e gjetur vlerësohet si e 
drejtë dhe e bazuar. 

Për rrjedhojë, konstatohet se ndërhyrja apo kufizimi i sferës së jetës 
private në formën e dhënies së informacionit mbi pasurinë dhe burimet e saj 
dhe mundësia e publikimit të tyre, të jenë të justifikuara dhe të domosdoshme 
në kushtet aktuale të shoqërisë shqiptare.

Kërkuesi ka pretenduar se neni 34 i ligjit nr.9049 “Për deklarimin dhe 
kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa 
nëpunësve publikë”, është antikushtetues edhe për shkak se publikimi i të 
dhënave mund të bëhet pa pëlqimin e subjektit deklarues, gjë që sipas tij bie 
ndesh me nenin 35 të Kushtetutës. Gjykata Kushtetuese thekson se edhe ky 
pretendim nuk qëndron. Ajo rithekson se një kufizim i tillë është në përputhje 
dhe bazohet në nenin 35 paragrafi i dytë i Kushtetutës (parashikohet në ligj), 
në nenin 17, paragrafi i dytë i Kushtetutës (nuk e cenon thelbin e së drejtës 
për privatësi dhe nuk i tejkalon kufizimet e parashikuara në KEDNj) si dhe 
nenin 8, paragrafi i dytë i KEDNj (kufizimi synon mirëqenien ekonomike të 
vendit, parandalimin e veprave penale, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të 
tjerëve, etj). Për më tepër, vlerësohet se, në këtë rast, ligjvënësi, ka patur para-
sysh edhe nenin 11, shkronja “b”, të ligjit nr.8517 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”, ku radhitet si një nga rastet kur nuk është e domosdoshme dhënia 
e pëlqimit paraprak për trajtimin ose publikimin e të dhënave personale edhe 
atëherë kur një gjë e tillë është e “nevojshme për përmbushjen e një detyrimi 
ligjor të vetë subjektit të të dhënave”. Nga ana tjetër, duhet patur parasysh se 
në nenin 5 të ligjit nr.8503 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyr-
tare”, theksohet qartë se “Çdo person ka të drejtë të informohet për të dhënat 
vetjake të personave që kryejnë funksione shtetërore ose shërbime publike, ... 
Për aq sa këto të dhëna lidhen me cilësi të kërkuara nga ligji ose nga një akt 
nënligjor për personat që i ushtrojnë këto detyra”. Në këtë kuptim rezulton 
se Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe 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. Detyrimi i nenit 10 të ligjit nr.9049 për dhënien e një au-
torizimi të veçantë nga subjekti deklarues përmes të cilit autorizohen organet 
përkatëse të verifikojnë të dhënat e deklaruara, nuk ka të bëjë me dhënien e 
pëlqimit për publikimin e të dhënave personale, por me vlefshmërinë dhe kon-
trollin e tyre nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 
apo çdo organ tjetër shtetëror që parashikohet me ligj. Pa këtë autorizim do të 
bëhej pothuajse i pamundur ky proces, veçanërisht në mekanizmat respektive 
jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. 
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Në nenin 34 të ligjit nr.9049 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasur-
ive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, 
me titull “Publikimi”, theksohet se “Të dhënat që përfitohen nga deklarimi… 
janë të lejueshme për publikun në përputhje me ligjin nr.8503, datë 30.06.1999 
“Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare””. Gjykata Kushtetuese 
vlerëson se ky referim nuk është antikushtetues. 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 publikimit të 
mundshëm të të dhënave personale mbi të ardhurat dhe pasurinë e subjekteve 
deklaruese. Edhe nga ana formale, po në këtë ligj theksohet ndër të tjera se, 
deklaratat e pasurisë dhe të gjithë dokumentet e tjera që i shoqërojnë ato, 
“janë dokumente zyrtare” (neni 38). Për këto arsye, referimi në ligjin “Për të 
drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” përbën garanci që publikimi i 
mundshëm i këtyre deklarimeve, nuk do të bëhet në mënyrë arbitrare, por në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të ligjeve të tjera në fuqi, në disa prej të 
cilëve të referon në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë edhe ligji nr.8503 
“Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”. Kështu, neni 4 i këtij 
ligji lejon kufizimin e të drejtës së informimit tërësisht ose pjesërisht mbi një 
dokument të caktuar zyrtar, përfshirë edhe deklaratat e pasurisë, nëse aty ka 
të dhëna, botimi i të cilave ndalohet edhe nga një ligj tjetër, (të dhëna që për-
bëjnë sekret shtetëror, të dhëna me karakter sensitiv, etj). Kufizimi i pjesshëm 
apo tërësor i të drejtës së informimit në këto raste, duhet të arsyetohet nga 
autoriteti përkatës. Nga ana tjetër, duhet patur parasysh se në përputhje edhe 
me nenin 4 të ligjit nr.9049 “ Për Deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 
detyrimeve financiare”, si rregull bëhet publike ajo ç’ka përbën thelbin e in-
formacionit mbi pasurinë dhe burimet e saj të deklaruara nga subjekti për-
katës, pa hyrë në detaje të panevojshme ose elemente të deklarimit që mund 
t’i shërbejnë (për verifikim dhe kontroll) Inspektoratit të Lartë të Deklarimit 
dhe Kontrollit të Pasurive ose autoriteteve të tjera publike, por që në vetvete, 
nuk paraqesin interes për publikun.

Eshtë detyrë e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit e Kontrollit të 
Pasurive që në përputhje me ligjin nr.8503 “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet zyrtare” dhe legjislacionin në fuqi në tërësi, përfshirë këtu edhe 
ligjin nr.8517 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të përcaktojë kushtet, 
kriteret, procedurat dhe afatet e dhënies së informacionit mbi deklaratat e pa-
surisë së individëve, subjekte të këtij ligji. Nga ana tjetër, kriteret e mësipërme 
dhe kërkesat ligjore duhen patur parasysh nga Inspektorati i Lartë i Deklar-
imit dhe Kontrollit të Pasurive apo autoriteti publik edhe në përpunimin apo 
vendimin që merret në trajtimin e çdo rasti konkret. Personat që do të preten-
donin se nga publikimi i të dhënave të deklaratës së pasurisë u është shkelur 
një e drejtë e caktuar kushtetuese apo ligjore, mund të ankohen në rrugë ad-
ministrative ose gjyqësore, duke kërkuar me këtë rast jo vetëm rivendosjen e 
së drejtës së shkelur, por edhe shpërblimin e dëmit respektiv. Vetë ligji nr.8503 
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“Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” e garanton një të drejtë 
të tillë (shih nenet 15 - 17 të këtij ligji).

Kërkuesi vë në diskutim edhe kushtetutshmërinë e nenit 22 të ligjit 
nr.9049 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të 
të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, në të cilin përcaktohet detyrimi 
i deklarimit të pasurisë edhe për pjesëtarët e familjes së subjektit deklarues, 
nëse ata kanë pasuri të ndarë dhe të regjistruar si të tillë në organet e ad-
ministratës shtetërore ose gjyqësore, si dhe të nenit 8 të këtij ligji, në të cilin 
kërkohet deklarimi i pasurisë së një kategorie të caktuar subjektesh për një 
periudhë prej dy ose katër vjetësh pas largimit të tyre nga funksioni. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se familja në kuptimin e ngushtë, në 
kushte normale, përbëhet nga bashkëshortët dhe fëmijët. Në kuptim të gjerë 
ajo përfshin edhe lidhjet e tjera familjare vertikale, horizontale, etj. Në ras-
tin në gjykim çështja thjeshtohet për shkak se vetë ligjvënësi e ka kufizuar 
konceptin e anëtarëve të familjes të subjektit deklarues që bartin detyrimin e 
deklarimit të pasurisë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.9049. Në paragrafin e parë 
të nenit 21 të këtij ligji deklarohet se “Deklarimi përfshin pasurinë e subjektit 
dhe të familjes së tij (bashkëshortit/es dhe fëmijëve në moshë madhore)”. 
Sigurisht që edhe në këto raste, në përputhje me nenin 34 të ligjit nr.9049, 
publiku ka të drejtë të njihet me përmbajtjen e deklarimeve të bëra. Ky rreth 
i kufizuar personash është i lidhur ngushtësisht edhe në interesa pasurore me 
subjektin deklarues. Prandaj kufizimi i të drejtës së tyre të jetës private në 
formën e deklarimit të pasurisë së ndarë dhe mundësia e publikimit të saj në 
funksion të transparencës dhe kontrollit, është e drejtë dhe në proporcion me 
synimin që dëshirohet të arrihet. Ai është në përputhje me kërkesat e nenit 17 
të Kushtetutës. Në të kundërt, mosbërja e këtyre deklarimeve dhe moslejimi 
i publikimit të tyre, do të shtonte në mënyrë të konsiderueshme rrezikun e 
fshehjes apo manipulimit të të dhënave mbi pasurinë e subjektit deklarues, 
duke zbehur kështu dukshëm zbatimin me efikasitet të këtij ligji në praktikë.  

Mbi të njëjtat argumente vlerësohet i drejtë edhe detyrimi i deklarimit 
të pasurisë së subjekteve deklaruese për një periudhë dy vjeçare pas largimit 
nga funksioni. Madje, për një kategori të caktuar të tyre, në varësi të detyrave 
të rëndësishme e me përgjegjësi të veçantë publike që kryejnë, ky detyrim 
është për një periudhë katër vjeçare. Kufizimi i jetës private në këtë formë për 
një periudhë relativisht të shkurtër pas largimit nga funksioni publik, është 
në vetë logjikën e ligjit nr.9049 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”. Ai i 
shërben edhe më mirë zbatimit në praktikë të këtij ligji, veçanërisht realizimit 
të transparencës së këtyre personave, shmangies së konfliktit të interesave dhe 
luftës kundër korrupsionit. Është më se e qartë se ka ose mund të ketë  lidhje 
të drejtpërdrejtë ndërmjet pasurisë, detyrimeve financiare apo angazhimeve 
në një biznes apo veprimtari tjetër të këtij individi, me funksionin apo detyrën 
zyrtare që ai ka kryer më parë. Prandaj edhe ky detyrim ligjor nuk ka kara-
kter antikushtetues. Edhe këto deklarime të bëra për këtë periudhë, mund të 
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publikohen në përputhje me ligjin nr.8503 “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet zyrtare”.

Në deklarimet e bëra mund të ketë edhe emra dhe të dhëna pasurore 
ose personale të personave të tretë apo familjarëve të tyre, të cilët nuk janë sub-
jekte që bartin detyrimin për deklarim, por që janë të lidhur me këto subjekte 
në kuptim të nenit 2, pika 4 të ligjit nr.9049 “Për deklarimin dhe kontrollin e 
pasurive, të detyrimeve financiare dhe të disa nëpunësve publikë” (kanë “... 
pasur ose kanë lidhje pasurore me personin që bart detyrimin për deklarim 
...”). Edhe këto të dhëna mund t’i jepen publikut. Por, në kuptim edhe të nenit 
4 të ligjit nr.8503 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, nuk 
mund të jepen emrat konkretë të këtyre personave, përderisa vetë ato nuk janë 
subjekte deklaruese sipas nenit 3 të ligjit nr.9049 “Për deklarimin dhe kontrol-
lin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve 
publikë”. Aq më tepër që ato mund të mos jenë në dijeni për deklarimin e bërë 
në emër të tyre si dhe për saktësinë e këtij deklarimi. 

Koment

Vendimi i mësipërm është përzgjedhur nga autorët si më i spikaturi 
dhe i detajuari në lidhje me lirinë e shprehjes, të drejtën e informimit dhe të 
drejtën për një jetë të qetë private e familjare. Arsyetimi i gjatë dhe i pasur me 
citime nga doktrina dhe jurisprudenca ndërkombëtare flet vetë, por dëshiro-
jmë të tërheqim vëmendjen në lidhje me disa momente specifike të vendimit.

Kështu, është interesante forca me të cilën Gjykata karakterizon liri-
në e shprehjes kur shprehet se “pa garantimin e kësaj të drejte nuk mund të bëhet 
fjalë për pluralizëm, tolerancë dhe krijim të vullnetit të lirë politik, aq të domosdoshëm 
për shoqërinë demokratike”. Në fakt, jo vetëm që një regjim politik, në të cilin 
nuk është e mundur të manifestohet liria e shprehjes së mendimeve dhe opin-
ioneve nuk mund të konsiderohet si demokratik, por edhe në ato regjime ku 
kjo mundësi ekziston, niveli dhe format e manifestimit të saj të siguruara de 
jure e de facto shërbejnë si matëse të nivelit të vetë demokracisë.

Aspekte dinamike të manifestimit të lirisë së shprehjes janë para së 
gjithash edhe e drejta e votës dhe e drejta për informim. E drejta për informim 
është individualizuar nga Gjykata në disa komponentë të saj, si: liria per-
sonale për të marrë informacion, liria personale për të dhënë informacion 
dhe liria e shtypit, ose thënë ndryshe, e drejta e medias për të marrë e dhënë 
informacion. Spikat në vendim e drejta e medias për informim, për shkak të 
rolit të veçantë që luan media në një shoqëri të lirë e demokratike. Interesante 
(për të thënë më të paktën) është qasja e Gjykatës kur pranon se “media ndikon 
që individët e angazhuar në të tre pushtetet, si persona  të zgjedhur apo zyrtarë, të 
kenë disa cilësi të reja. Ata janë ... më të kujdesshëm ... në jetën e angazhimet e tjera 
shtetërore e private”(!). 

Si në shumë kushtetuta të vendeve perëndimore, edhe Kushtetuta shq-
iptare nuk e njeh literalisht të drejtën për respektimin e jetës private dhe famil-
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jare (e drejta e privatësisë), por Gjykata e identifikon atë tek neni 35 (mbrojtja 
e të dhënave personale), neni 36 (liria dhe fshehtësia e korrespondencës), neni 
37 (paprekshmëria e banesës), neni 53 (mbrojtja e martesës dhe familjes), pa 
harruar të theksojë se “nocioni i jetës private nuk ka karakter shterues” dhe se “e 
drejta për respektimin e jetës private në thelbin e saj duhet ti sigurojë individit një hapë-
sirë, brenda së cilës, ai do të mund të zhvillonte dhe plotësonte në mënyrë të pavarur 
personalitetin e tij”. Gjykata nuk e ka zhvilluar më tej konceptin e hapësirës 
në fjalë, por nga gjithë sa më sipër deduktohet se ajo sendërtohet te banesa 
(mbetet për tu specifikuar nëse bëhet fjalë për një banesë të përhershme, apo 
këtu hyn edhe ajo e përkohshme si p.sh. dhoma e një hoteli apo makina), te 
korrespondenca (në të gjitha format e saj), tek të dhënat personale (a përfshi-
hen këtu të dhënat kompjuterike të shpenzimeve tona me karta krediti në ho-
tele e restorante?), tek elementë që lidhen ngushtë më martesën e familjen, etj.

Ky vendim meriton të vihet në vëmendje të lexuesit edhe për një fakt 
tjetër: ai përbën një shembull të shkëlqyer të zbatimit të parimit të balancimit 
të të drejtave dhe të proporcionalitetit të ndërhyrjes, pasi Gjykata është gjetur 
këtu përballë dy të drejtave kushtetuese në konflikt, të drejtës së informimit të 
publikut mbi gjendjen e pasurisë dhe të detyrimeve financiare të të zgjedhurve 
dhe të disa nëpunësve publikë nga njëra anë dhe të drejtës së këtyre të fundit 
për privatësi, nga ana tjetër. 

Një qëndrim të ngjashëm ka mbajtur në lidhje me të ashtuquajturën 
“hapësirë vlerësimi” (angl. margin of  appreciation) edhe GjEDNj. Kështu, në 
leading case të saj Von Hannover kundër Gjermanisë (aplikimi nr. 59320/00; 
datë 24.06.2004), Gjykata e Strasburgut u tregua e kujdesshme të vinte në 
dukje dallimet kulturore që ekzistojnë nga njëri shtet nënshkrues i KEDNj 
në tjetrin (p.sh. tradita franceze e respektimit të reputacionit personal në kufij 
realivisht të gjerë vs. traditës liberale britanike, ku shtypi i verdhë dhe tabloidët 
gëzojnë një liri të konsiderueshme). Sipas Gjykatës “ka mënyra të ndryshme 
për të siguruar respektimin e jetës private” dhe se “Shtetet anëtare të KEDNj 
kanë një hapësirë vlerësimi të caktuar ndërsa vlerësojnë nëse një pikëprerje 
[mes së drejtës për një jetë private dhe] lirisë së shprehjes është e nevojshme 
dhe deri në çfarë niveli”. 



Xii. e drejta e pronës
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Vendimi nr.30, datë 01.12.2005 (V-30/2005 – Kthimi dhe kompensimi i 
pronës ish-pronarëve)

Fjalë kyçe: e drejta e pronës; shpronësim/shtetëzim; kompensim; shpërblim i 
drejtë; proporcionalitet; drejtësi sociale.

“Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave në vendet e tranzicionit 
paskomunist nuk bazohet në të drejtën e pronës, por në parimin e ndershmërisë 
dhe të drejtësisë dhe, për më tepër, në parimin e shtetit social. Parimi i drejtë-
sisë kërkon që të merren në konsideratë jo vetëm interesat e ish-pronarëve dhe të 
trashëgimtarëve të tyre, por gjithashtu edhe ato të anëtarëve të tjerë të shoqërisë, 
si edhe interesi publik në tërësi. Kështu, parimi i drejtësisë dhe ai i proporcional-
itetit, nuk kërkojnë ... të kthejnë të drejtat e pronësisë për të gjithë ish-pronarët a 
trashëgimtarët e tyre apo t’i kompensojë ata me vlerën e plotë. Objektivi i kthimit 
të të drejtave të pronës nuk është fshirja e të gjitha padrejtësive, por zvogëlimi i 
tyre. Kthimi i të drejtave të pronës nuk duhet të shkaktojë padrejtësi të tjera. 

Rregullimi i kthimit dhe kompensimit të pronës në origjinën e vet, synon të 
korrigjojë, për aq sa është e mundur “brenda mundësive dhe kushteve ekonomiko-
sociale të vendit”, padrejtësitë e regjimit të kaluar, të kryera në dëm të pronës 
private nëpërmjet shtetëzimeve, shpronësimeve, konfiskimeve ose me çdo mënyrë 
tjetër të padrejtë. Rivendosja e plotë e të drejtave të mëparshme të pronësisë do të 
ishte në kundërshtim me vet parimin e barazisë. E drejta e pronës nuk njëjtësohet 
me të drejtën e kthimit të saj. 

Çdo ndërhyrje ndaj pronës mund të justifikohet vetëm nëse është në intere-
sin publik ose të përgjithshëm. Marrja e pronës në bazë të një politike të llogaritur 
për të arritur drejtësi shoqërore brenda komunitetit mund të përshkruhet saktësisht 
si politikë në interesin publik. Prandaj, i njihet e drejta ligjvënësit që, për arsye të 
ekzistencës së interesit publik, të mund të kufizojë hapësirën e disponimit të pronës 
private. Me qëllim që një ndërhyrje e tillë ndaj të drejtës së pronës të jetë e justi-
fikuar, është e domosdoshme që të ekzistojë edhe një marrëdhënie përpjesëtimore 
midis mjeteve të përdorura dhe synimit që kërkohet të realizohet.”

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Shqipërisë ka nxjerrë ligjin nr.9235, datë 29.07.2004 “Për 
kthimin dhe kompensimin e pronës”, disa nga dispozitat e të cilit, janë ob-
jekt shqyrtimi në këtë proces gjykimi kushtetues. Me hyrjen e ligjit në fuqi, 
Shoqata Kombëtare e të Shpronësuarve “Pronësi me Drejtësi” (kërkuesi) iu 
drejtua Gjykatës Kushtetuese me kërkesë duke pretenduar papajtueshmërinë 
me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të disa prej dispozitave të këtij 
ligji – kryesisht në drejtim të mohimit dhe kufizimit që ligjvënësi i ka bërë të 
drejtës së pronës. Mënyra e rregullimit ligjor që Kuvendi i Shqipërisë i ka bërë 
të drejtës së pronës, e cila sipas kërkuesit konsiderohet se nuk është humbur 
për asnjë çast, me gjithë legjislacionin që ka ekzistuar në vite, bie ndesh me 
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kuptimin që i ka dhënë asaj neni 41 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 
si edhe neni 1 i Protokollit Shtojcë të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut.

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese thekson se neni 181 i Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë përbën një dispozitë kalimtare, që përcakton detyrimin e Kuven-
dit për të normuar rregullimin e drejtë të çështjeve që kanë të bëjnë me shpro-
nësimet dhe konfiskimet e kryera përpara miratimit të kësaj Kushtetute. Kjo 
dispozitë kushtetuese ka për qëllim t’i hapë rrugën ligjvënësit për të ndrequr 
në afate të arsyeshme kohorë dhe brenda të gjitha mundësive që ka shteti, një 
padrejtësi që i është bërë shtresës së ish-pronarëve. Nga kjo pikëpamje, norma 
kushtetuese e sipërcituar, e cila nuk mund të ketë fuqi prapavepruese, përbën 
një orientim për ligjvënësin që çështjet e shpronësimeve dhe të konfiskimeve, 
t’i rregullojë pa tejkaluar kufizimet e lejueshme dhe duke respektuar stan-
dardet kushtetuese. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në disa 
vendime të saj, si para, ashtu dhe pas miratimit të Kushtetutës, problemin e 
të drejtës së pronës si edhe atë të kthimit e kompensimit të saj i ka trajtuar si 
çështje të rëndësishme të jurisprudencës kushtetuese. Çështjeve të tilla u është 
kushtuar një vëmendje e posaçme edhe nga jurisprudenca evropiane. Duke 
iu referuar kësaj jurisprudence konstatohet se ajo, në çdo rast, ka mbështetur 
qëndrimin se e drejta për pronë, në kuptimin kushtetues dhe të rregullave të 
së drejtës ndërkombëtare, nuk identifikohet me rikthimin e pronës të marrë 
nga ana e regjimeve totalitare. Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave 
në vendet e tranzicionit paskomunist nuk bazohet në të drejtën e pronës, por 
në parimin e ndershmërisë dhe të drejtësisë dhe, për më tepër, në parimin e 
shtetit social.121 Këtij qëndrimi i është përmbajtur përgjithësisht praktika e të 
gjithë vendeve që janë ndeshur me të njëjtin fenomen.

“Parimi i drejtësisë kërkon që të merren në konsideratë jo vetëm interesat e 
ish-pronarëve dhe të trashëgimtarëve të tyre, por gjithashtu edhe ato të anëtarëve të tjerë 
të shoqërisë, si edhe interesi publik në tërësi. Kështu, parimi i drejtësisë dhe ai i propor-
cionalitetit, nuk kërkojnë ... të kthejnë të drejtat e pronësisë për të gjithë ish-pronarët a 
trashëgimtarët e tyre apo t’i kompensojë ata me vlerën e plotë”.122 Objektivi i kthimit 
të të drejtave të pronës nuk është fshirja e të gjitha padrejtësive, por zvogëlimi i 
tyre. Kthimi i të drejtave të pronës nuk duhet të shkaktojë padrejtësi të tjera.123 
Nga kjo pikëpamje, rregullimi i kthimit dhe kompensimit të pronës në origji-
nën e vet, synon të korrigjojë, për aq sa është e mundur “brenda mundësive 
dhe kushteve ekonomiko-sociale të vendit”, padrejtësitë e regjimit të kaluar, 

121 Referenca është në një vendim të Gjykatës Kushtetuese Gjermane. Shih më gjerë 
Gerechtigkeit und Socialstaatlichkeit. BverfGE 84,91 (121, 130).
122 Vendimi nr. 2002-12-01, datë 25.3.2003 i Gjykatës Kushtetuese të Letonisë.
123 Vendimi P1.US 1/98, datë 22.9.1998 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Çeke.
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të kryera në dëm të pronës private nëpërmjet shtetëzimeve, shpronësimeve, 
konfiskimeve ose me çdo mënyrë tjetër të padrejtë.124 

Në të gjitha qëndrimet e mbajtura në jurisprudencën kushtetuese ev-
ropiane, duke përfshirë këtu edhe atë shqiptare, konstatohet se, në respektim 
të parimit të drejtësisë dhe të shtetit social, nuk mund të vendosen detyrime 
për kompensimin tërësor të pronës së shpronësuar apo të shtetëzuar nga regji-
met që nuk kanë respektuar standardet minimale të të drejtave të njeriut dhe 
se “rivendosja e plotë e të drejtave të mëparshme të pronësisë do të ishte në 
kundërshtim me vet parimin e barazisë”.125 

Mbështetur në këtë këndvështrim të problemit, Gjykata Kushtetuese 
vlerëson se e drejta e pronës në kuptimin që i jep neni 41 i Kushtetutës së Re-
publikës së Shqipërisë dhe neni 1 i Protkollit Shtojcë të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, nuk mund të barazohet me kuptimin që ka në vetvete 
e drejta për kthimin dhe kompensimin e pronave. Gjykata Kushtetuese çmon 
se nuk qëndron dhe është i pabazuar referimi në nenin 1 të Protokollit Shto-
jcë të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut që ka bërë kërkuesi për të 
argumentuar pretendimin e tij se dispozitat e ligjit “Për kthimin dhe kompen-
simin e pronës” dhe konkretisht neni 6, pika 1 dhe neni 7, e kanë përligjur 
shpronësimin pa shpërblim. E drejta e pronës nuk njësohet me të drejtën e 
kthimit të saj. Ky është kuptimi i nenit 1 të Protokollit Shtojcë të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili mbron vetëm zotërimet ekzistuese të 
personit dhe nuk garanton të drejtën e fitimit të zotërimeve. 

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për këto 
çështje i përmbahet qëndrimit se nuk përbën pasuri bindja për ekzistencën e 
të drejtës së pronësisë, e cila për një kohë të gjatë nuk është shfrytëzuar në 
mënyrë të efektshme.126 Pra, ky nen i Konventës Evropiane garanton të dre-
jtën e gjithsecilit për gëzimin në mënyrë paqësore të pasurive të tij, që rrjed-
himisht përdoret vetëm për pasuritë ekzistuese të personit.127 Prandaj, në kup-
tim të kësaj dispozite të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, pasuri 
konsiderohet ajo ç’ka është kthyer si administrativisht, ashtu edhe gjyqësish 
në mënyrë përfundimtare. Pas kësaj, çdo ndërhyrje që prek padrejtësisht këtë 

124 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr. 26, datë 24.4.2001, 
Përmbledhje vendimesh, viti 2000-2001, faqe 194.
125 Komisioni Europian Për Demokracinë nëpërmjet ligjit (Komisioni i Venecias); 
Opinion mbi projektligjin “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të Republikës 
së Shqipërisë, Miratuar nga Komisioni i Venecias në Seancën e 58 Plenare (Venecia, 
12-13 Mars 2004).
126 Marek Antoni Novicki, Rreth Konventës Europiane, faqe 344, referuar në vendi-
min “Princi Hans-Adam II i Lihtenshtejnit kundër Gjermanisë, i datës 12.7.2001, 
Dhoma e madhe, ankesa nr 42527/98, par.83.
127 Monica Carss-Frisk, “E drejta e pronës”, Manualet e të drejtave të njeriut, nr. 4; 
Një udhëzues për zbatimin e nenit 1 të Protokollit 1 të KEDNJ, 2001, faqe 19. 
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pasuri i jep shkas kërkesës për zbatim të nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

Këtij qëndrimi i është përmbajtur edhe jurisprudenca kushtetuese 
shqiptare. Gjykata Kushtetuese e çmon të nevojshme për t’iu rikthyer asaj për 
zgjidhjen e çështjes në shqyrtim. Në vendimin nr.4, datë 08.04.1994, Gjykata 
Kushtetuese, ndërmjet të tjerash, arsyeton: “Mbi këtë bazë të re kushtetuese e 
ligjore, dhe të akteve të tjera të ligjshme të pushtetit ekzekutiv, filloi procesi i 
“vetëshpronësimit” të shtetit në favor të pronësimit të individëve… Shteti nuk 
u shpronësua menjëherë nga pasuritë, të cilat në atë kohë figuronin “de jure” 
në pronësi të tij. Përkundrazi ai vazhdon të veprojë me cilësinë e tij si pronar 
dhe, si i tillë, përcakton vetë pronat shtetërore që mund të privatizohen, or-
ganet e ngarkuara për të bërë privatizimin si dhe mënyrat e realizimit të tij... 
Duke iu referuar formulimit të nenit 1 të këtij ligji e të një sërë dispozitash të 
tjera, Gjykata Kushtetuese konkludon se ligji në fjalë përshkohet nga parimi 
sipas të cilit shteti merr përsipër (detyron vetveten) t’u kthejë ish-pronarëve, 
d.m.th., t’i ripronësojë ata me ato prona që faktikisht dhe juridikisht është e 
mundur të kthehen, mbasi ekzistojnë efektivisht e janë në fondin e pronësisë 
shtetërore, ose mbahen pa arsye të përligjura nga të tjerët”128.             

Mbështetur te referimi në jurisprudencën kushtetuese shqiptare, në 
kuptimin e nenit 181 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë si dhe në 
kuptimin e përmbajtjes së legjislacionit të nxjerrë nga ligjvënësi, pavarësisht 
nga veprimet e padrejta ose arbitrare që i janë bërë të drejtës së pronës nëpër-
mjet akteve ligjore e nënligjore ose vendimeve gjyqësore, nxirret konkluzioni 
se pronarëve u humbi e drejta e pronësisë. Ky konkluzion përbën arsyen që 
këta persona, duke mos gëzuar në vijimësi pronat e tyre në cilësinë e pronarit 
kërkojnë që, nëpërmjet procedurës së kthimit dhe kompensimit të pronës, të 
rifitojnë këtë cilësi. Gjykata Kushtetuese vëren se mbajtja e një qëndrimi të 
kundërt, që parakupton njohjen e të drejtës së pronës, si një njohje e vazh-
dueshme dhe e pandërprerë e ekzistencës së saj, me gjithë ligjet që e kanë 
ndryshuar regjimin e kësaj pronësie, vë në dyshim si qëllimin, ashtu edhe vetë 
vlefshmërinë e ligjeve që janë nxjerrë për çështjen e kthimit dhe të kompen-
simit të pronave. 

Mbështetur në këto argumente, Gjykata Kushtetuese nxjerr përfun-
dimin se ligji “Për kthimin dhe kompensimin e pronave” nuk ka në përm-
bajtjen e tij konceptin e shpronësimit të pronës së pronarëve, por respektimin 
nga ligjvënësi të kritereve që parashikon neni 41 i Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë për kthimin e pronave të shpronësuara, të konfiskuara apo të 
shtetëzuara padrejtësisht.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenet 41 dhe 181, ka pran-
uar kriteret e “rregullimit të drejtë” dhe të “shpërblimit të drejtë”. Nga këto 
kritere kushtetuese rezulton se kriteri për shpërblimin ose kompensimin 

128 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, nr.4, datë 08.04.1994, 
Përmbledhje e vendimeve, viti 1992-1996, faqe 111-113. 
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në dobi të ish-pronarit nuk mund të jetë i plotë, por i drejtë. Ky rregullim 
kushtetues i detyrohet jo vetëm funksionit të  dyfishtë privat dhe shoqëror 
që mbart në vetvete e drejta e pronës, por edhe rrethanave historike, politike, 
ekonomike, shoqërore e juridike, të cilat kanë ndikuar në situatën e krijuar 
dhe, si të tilla, nuk mund të mos i kishte parasysh ligjvënësi.  

Funksioni privat që ka e drejta e pronës sjell ndikimin e vet në gëzi-
min normal të lirive dhe të të drejtave të individit. Kuptimi historik dhe ai 
sotshëm i garancisë së pronës është kuptimi i një të drejte themelore që lidhet 
pazgjidhshmërisht me lirinë individuale.129 Prona ka njëkohësisht edhe kara-
kterin e dallueshëm shoqëror, sepse përdorimi i saj duhet t’i shërbejë mirëqe-
nies publike. “Për sa kohë funksioni i pronës është një mjet për ruajtjen e 
lirisë vetjake, prona gëzon një mbrojtje të veçantë... Nga ana tjetër, ligjvënësi 
mund të vendosë kufizime ndaj pronës sa më i madh të jetë funksioni social 
i saj”.130 Sidoqoftë, “garancia kushtetuese e pronës nuk mund të pranojë ku-
fizime jo proporcionale, dmth., kufizime që nuk justifikohen me konsiderata 
sociale”.131  

Nga koncepti i të drejtës së pronës që ka pranuar Kushtetuta e Re-
publikës së Shqipërisë në nenin 41 të saj, të cilin e ka sanksionuar edhe neni 
1 i Protokollit Shtojcë të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, nuk 
rrjedh asnjë e drejtë absolute për shpërblim të plotë. Çështja e detyrimit për 
dëmshpërblim në vetvete dhe kufijtë e tij përcaktohen nga rrethanat e secilit 
rast konkret. Shtetit ka një hapësirë të gjerë vlerësimi, për arsye se ai njeh 
gjendjen dhe raportet shoqërore më mirë se çdo individ dhe se vetëm ai ka 
në dispozicion mjetet ligjore për t’i përmirësuar ato. “Objektivat legjitim të 
interesit publik si ato që ndiqen në kuadrin e masave të reformës ekonomike, 
ose masat e hartuara për të arritur drejtësi më të madhe shoqërore, mund të 
kërkojnë një rimbursim më të vogël se vlera e plotë e tregut”.132            

Parashtresat e mësipërme përbëjnë standarde tashmë të pranuara, 
mbi të cilat orientohet Gjykata Kushtetuese për të analizuar pajtueshmërinë 
ose jo me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të dispozitave që janë ob-
jekt shqyrtimi. Prandaj, qëllimi i ligjvënësit për rregullimin e drejtë dhe në 
përputhje me kriteret kushtetuese të çështjeve të së drejtës së pronës që kanë 
lindur nga shpronësimet, shtetëzimet dhe konfiskimet, vlerësohet dhe gjyko-
het nga shqyrtimi i dispozitave të këtij ligji në tërësinë e tyre. 

Mbështetur në analizën që Gjykata Kushtetuese u bën dispozitave, 
objekt shqyrtimi, ajo nxjerr konkluzionin se në përmbajtjen e tyre nuk janë 

129 Shih më gjerë Vendimin e Gjykatës Kushtetuese Gjermane; BverfGE 58, 225 
(300).
130 Vendim i Gjykatës Kushtetuese Gjermane; BverfGE 52,1.
131 Po aty.
132 Monica Carss-Frisk, E drejta e pronës; Manualet e të drejtave të njeriut, nr. 4; Një 
udhëzues për zbatimin e nenit 1 të Protokollit 1 të KEDNJ, 2001, faqe 27.
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mënjanuar parimet dhe kriteret kushtetuese që parashikohen në nenin 41 të 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 

Është e vërtetë që ligjvënësi, nëpërmjet nenit 3, pika 2 dhe nenit 5 
të ligjit “Për kthimin e kompensimin e pronës”, ka shprehur vullnetin për të 
rregulluar vetëm kthimin dhe kompensimin e pronës së paluajtshme, duke 
përjashtuar nga objekti i këtij ligji çështjet që u përkasin kthimit dhe kompen-
simit të pronës së luajtshme. Ligjvënësi, duke e përkufizuar konceptin “pro-
në” vetëm për sendet e paluajtshme, nuk mohon të drejtën e ish-pronarëve 
mbi sendet e luajtshme. Një përjashtim ligjor i këtillë nuk duhet kuptuar si 
kundërshtim i ligjvënësit dhe as si mohim për t’u angazhuar me rregullimin e 
këtij problemi shoqëror në të ardhmen. Në mënyrën se si e ka formuluar nenin 
3, pika 2 dhe nenin 5 të ligjit, objekt shqyrtimi, ligjvënësi nuk e ka ometuar 
atë, por ka shprehur një vullnet politik dhe ligjor për t’u marrë me këtë çështje 
në një kohë të ardhshme. Gjykata Kushtetuese, në zbatim të funksionit të saj, 
nuk mund të kontrollojë ose të orientojë paraprakisht vullnetin e ligjvënësit 
që të veprojë ose jo në një kohë të caktuar. Në këtë vijë arsyetimi, nuk mund 
të përbëjë çështje të juridiksionit kushtetues vlerësimi i arsyeve që mund të 
kenë ndikuar tek ligjvënësi për trajtim të posaçëm të një çështje të caktuar, të 
ndryshme nga ajo që rregullon ligji konkret. Është brenda marzhit vlerësues 
të ligjvënësit mënyra e rregullimit të një çështje të caktuar, ndërsa është detyrë 
e Gjykatës Kushtetuese të kontrollojë nëse rregullimi me ligj i kësaj çështje 
është bërë në përputhje me Kushtetutën dhe parimet themelore të saj. 

Gjykata Kushtetuese konstaton se një ndër kriteret kushtetues që gjen 
zbatim në këto dispozita ligjore të sipërcituara është “interesi publik”. Çdo 
ndërhyrje ndaj pronës mund të justifikohet vetëm nëse është në interesin pub-
lik ose të përgjithshëm. “Marrja e pronës në bazë të një politike të llogari-
tur për të arritur drejtësi shoqërore brenda komunitetit mund të përshkruhet 
saktësisht si politikë në interesin publik”.133 Prandaj, i njihet e drejta ligjvë-
nësit që, për arsye të ekzistencës së interesit publik, të mund të kufizojë hapë-
sirën e disponimit të pronës private. Me qëllim që një ndërhyrje e tillë ndaj 
të drejtës së pronës të jetë e justifikuar, është e domosdoshme që të ekzistojë 
edhe një marrëdhënie përpjesëtimore midis mjeteve të përdorura dhe synimit 
që kërkohet të realizohet. Mbi këtë bazë, sistemi ligjor duhet të përmbajë një 
sërë garancish procedurale për të siguruar që ndikimi i tij mbi të drejtën e 
pronës të mos jetë arbitrar dhe as  i paparashikueshëm. 

Nga ky këndvështrim i problemit, përjashtimin ligjor për kufizimin e 
kthimit dhe kompensimit të tokës bujqësore, që përmban neni 6 i ligjit, Gjyka-
ta Kushtetuese nuk e konsideron si të pajustifikuar. Kjo dispozitë ligjore ka 
parashikuar kufizimin për kthimin dhe kompensimin e tokës bujqësore deri 
në 60 ha, por një masë e tillë, jo vetëm që tejkalon në mënyrë të pakraha-

133 Monica Carss-Frisk; Një udhëzues për zbatimin e nenit 1 të Protokollit 1 të 
KEDNJ, faqe 26.   
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sueshme sipërfaqen minimale që vendoste ligji nr.7699, datë 21.04.1993 “Për 
kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, por është e vlerë-
sueshme nga ligjvënësi në varësi të gjendjes që diktojnë rrethanat, në të cilat 
ndodhet toka bujqësore në Shqipëri.    

Përsa i përket dispozitave të tjera ligjore të kundërshtuara prej kërkue-
sit, ato parashikojnë, si kthimin pa kufizim të pronave të paluajtshme, ashtu 
edhe forma të ndryshme të kompensimit, sipas kuptimit kushtetues të shpër-
blimit të drejtë. Këto forma kompensimi që parashikon ligji “Për kthimin dhe 
kompensimin e pronës” dhe posaçërisht neni 11 i tij, synojnë të vendosin një 
ekuilibër të drejtë ndërmjet interesave të ndryshme. Në këto kushte, u takon 
organeve të autorizuara nga ligji “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” 
për të bërë, rast pas rasti, vlerësimin si për ekzistencën e problemit të intere-
sit publik që përligj kufizimin e të drejtës së pronës, ashtu edhe të masave 
që duhen marrë për të ndrequr situatën, nëpërmjet kompensimit të drejtë të 
pronës. Konsiderimet e mësipërme shpjegojnë kuptimin që kanë në të vërtetë 
nenet 6, 7, 8 dhe 13 të ligjit, objekt shqyrtimi, të cilët orientohen nga krit-
eret kushtetuese të “interesit publik” dhe të “shpërblimit të drejtë”. Prandaj, 
përderisa  në përmbajtjen e tyre ekzistojnë kriteret që parashikon neni 41 i 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Gjykata Kushtetuese nuk gjen el-
emente antikushtetutshmërie.  

Lidhur me pretendimin e kërkuesit për antikushtetutshmërinë e nenit 
9 të ligjit “Për kthimin dhe kompensimin e pronave”, Gjykata Kushtetuese e 
çmon të nevojshme t’i referohet vendimit të saj nr 26, datë 02.11.2005 me të 
cilin është vendosur shfuqizimi si antikushtetues i pikës 1 të nenit 9 të këtij 
ligji. Pavarësisht nga shkaku që ka shërbyer në vendimin e sipërcituar për të 
shpallur këtë dispozitë ligjore si të papajtueshme me Kushtetutën, shkak i 
ndryshëm nga ai i pretenduar prej kërkuesit, Gjykata Kushtetuese konkludon 
se, në një rast të tillë, çështja mbetet pa objekt shqyrtimi. Përsa i përket pikës 
2 të këtij neni, kërkuesi nuk ka parashtruar asnjë pretendim për antikushtetut-
shmërinë e tij.    

Duke sintetizuar përfundimet e kësaj analize doktrinare, përfundime 
që rrjedhin edhe nga qëndrimi i konsoliduar i mbajtur në jurisprudencën 
kushtetuese evropiane dhe në atë shqiptare për çështjet që lidhen me procesin 
e kthimit dhe të kompensimit të pronave të shtetëzuara dhe të shpronësuara, 
Gjykata Kushtetuese konkludon se në dispozitat ligjore, objekt i këtij gjykimi, 
nuk rezulton të jenë shkelur kriteret që parashikon neni 41 i Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë.  

     
Koment 

Nga ky vendim vlen të ritheksohen disa elementë. Së pari, qasja e 
Gjykatës në kërkim të balancave, vlerave dhe interesave në një shoqëri, në 
mënyrë që të ruhet dhe forcohet kohezioni i saj i brendshëm. Gjykata Kush-
tetuese është një institucion publik, madje institucion i res publica dhe, për 
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rrjedhojë, në vendimmarrjen e saj vendos përpara së gjithash interesat më 
të larta publike, ndërkohë që kënaq proporcionalisht edhe interesa specifikë. 
Ajo, ndërsa shqyrton një çështje, nuk mund të mos vlerësojë, apo aq më keq, 
të injorojë konsiderata dhe motive politike, ekonomike e shoqërore që kanë 
nxitur ligjvënësin të bëjë një rregullim të caktuar normativ. Në rastin e kthimit 
dhe kompensimit të pronave, Gjykata e gjeti veten në një situatë fait accompli, 
kur për shkak të migracionit të brendshëm të pakontrolluar për një periudhë 
shumë të gjatë kohore, pronat (të rikthyera apo jo) e ish-pronarëve të shtetë-
zuara nga regjimi komunist ndodheshin në posedim të individëve të tjerë, të 
cilët kishin ndërtuar mbi to banesat e tyre dhe jetonin aty. Për këtë arsye, edhe 
Gjykata shqiptare konkludoi se “objektivi i kthimit të të drejtave të pronës nuk është 
fshirja e të gjitha padrejtësive, por zvogëlimi i tyre. Kthimi i të drejtave të pronës nuk 
duhet të shkaktojë padrejtësi të tjera”.

Së dyti, si e drejtë e klasifikuar “pozitive”, për shkak të dimensionit 
të rëndësishëm shoqëror që ka prona, pasi përdorimi i saj lidhet edhe me 
mirëqenien sociale, Gjykata qartësisht shpall se e drejta e pronës është e ku-
fizueshme në proporcion të drejtë me funksionin e saj publik. Nga ana tjetër, 
Gjykata vëren se cenimi i të drejtës së pronës nuk mund të bëhet pa shpërblim 
dhe se shpërblimi duhet të jetë i drejtë. Megjithatë – përkujdeset të theksojë 
Gjykata – “shpërblim i drejtë” nuk do të thotë me patjetër “shpërblim i plotë”, 
por “aq sa është e mundur brenda mundësive dhe kushteve ekonomiko-sociale të ven-
dit”. Sidoqoftë, “shprehja “shpërblim i drejtë”, nuk mund të konsiderohet formulim i 
zbrazët” (shiko për më tepër edhe Vendimin V-35/2007). 

Së treti, interesi publik që justifikon cenimin e të drejtës së pronës, 
jo domosdoshmërisht nënkupton krejt publikun apo posaçërisht hapësirën 
publike. Gjykata Kushtetuese në këtë këndvështrim ka adoptuar qasjen e 
GjEDNJ, e cila shprehet se “në analizën e faktit nëse privimi bëhet për një interes 
publik apo jo, shteteve u njihet një hapësirë e gjerë vlerësimi në zbatimin e politikave 
ekonomike dhe sociale”. Gjykata njeh edhe shpronësimin në dobi të person-
ave privat, të bërë mbi bazën e një politike të llogaritur për të arritur drejtësi 
shoqërore brenda komunitetit.

Vlen të përmendet edhe vendimi i GJEDNJ në ështjen Driza kundër 
Shqipërisë (ankimi nr.33771/02, datë 13.11.2007) ku u konstatua se “në 
çështjen konkrete autoritetet kanë detyrimin, që në bazë të vendimeve [gjyqë-
sore], të kompensojnë ankuesin respektivisht në natyrë dhe në vlerë në raport 
të drejtë me ish-pronën e tij. Kështu që ankuesi ka të drejtë të pretendojë 
zbatimin e detyrimeve, që rrjedhin nga vendimet gjyqësore në fjalë. Gjykata 
çmon se moszbatimi i vendimeve të formës së prerë [...], përbën një ndërhyrje 
në të drejtën e ankuesit për një gëzim të qetë të  pronës së tij në kuptimin e 
nenit 1 të Protokollit nr.1 të Konventës.”

  





Xii. liria e organizimit
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Vendimi nr.3, datë 05.02.2010 (V-3/2010 – Për licensimin e ekspertëve 
kontabël)

Fjalë kyçe: ekspertë kontabël; licensim; liria e organizimit; kontroll shtetëror 
i një veprimtarie private.

“Liria e organizimit, si një liri negative e garantuar nga Kushtetuta ka 
për qëllim dhënien e mundësisë shtetasve për t’u grumbulluar dhe organizuar të 
lirë dhe sipas preferencës, për synime dhe objektiva të përbashkëta, të cilat jo do-
mosdoshmërisht lidhen me ushtrimin e profesionit.

Auditimi ligjor është një nga funksionet më të rëndësishme në një shtet. 
Ai nënkupton kontroll formal të regjistrave kontabël apo situatës financiare të një 
personi fizik apo juridik, dhe përputhjen me standardet e përcaktuara. Pra, për-
gatitja e pasqyrës mbi gjendjen financiare të një personi fizik ose juridik, ose siç 
njihet ndryshe ‘bilanc financiar’, realizohet nga ekspertë financiarë që kanë titul-
lin ‘kontabilistë të miratuar’. Ndërsa kontrolli i saktësisë së këtyre bilanceve dhe 
respektimi prej tyre i standardeve të përcaktuara për këtë qëllim bëhet nga një 
kategori tjetër profesionistësh konkretisht, ekspertët kontabël të regjistruar. Këta 
të fundit janë të ngarkuar me ligj që të kontrollojnë nëse bilancet apo gjendja fi-
nanciare e një subjekti të caktuar është apo jo e saktë dhe e rregullt. Ky funksion, 
për shkak të specifikës që ka, nuk mund të jetë në asnjë rast funksion privat dhe 
nuk mund të ushtrohet prej çdokujt pa kufizim ose pa kritere të përcaktuara para-
prakisht.” 

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin nr.10091, dt.05.03.2009 “Për 
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistru-
ar dhe të kontabilistit të miratuar”, i cili ka për qëllim “përmirësimin dhe 
forcimin e mbikëqyrjes publike të profesionit të ekspertit kontabël të regjis-
truar” (neni 1). Ky ligj parashikon dispozitat që rregullojnë auditimin ligjor 
të pasqyrave financiare vjetore, individuale dhe të konsoliduar, organizimin 
e profesionit të ekspertit kontabël, të shoqërive të auditimit, të kontabilistit të 
miratuar si dhe rregullimin e organizatave profesionale në fushën e kontabil-
itetit. Fusha e veprimit të këtij ligji, para miratimit të tij, ka qenë rregulluar 
me akt nënligjor, konkretisht me Vendimin nr.150, dt.30.03.2000 të Këshillit 
të Ministrave “Për miratimin e rregullave për organizimin e profesionit të 
ekspertëve kontabël të autorizuar”, i ndryshuar.

Kërkuesi pretendon se ligji objekt shqyrtimi është antikushtetues, pasi 
Neni 1/10 bie ndesh me parimin e barazisë para ligjit dhe me lirinë e orga-
nizimit sipas vullnetit të lirë të individit. U hiqet e drejta të gjithë personave të 
tjerë, që s’janë anëtarë të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (më 
poshtë: IEKA) të organizohen në grupime të tjera përveç organizatës që kri-
jon ligji. Gjithashtu, anëtarësia në organizatat profesionale të kontabilistëve 
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të miratuar prej më shumë se 50 vetë, kufizon shoqatat e tjera me numër më 
të vogël se ky duke cenuar lirinë e organizimit. 

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata konstaton se Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar 
(IEKA) është regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendi-
min nr.3573, dt.16.10.1998 dhe deri para miratimit të ligjit objekt shqyrtimi 
e ka mbështetur veprimtarinë e saj në VKM nr.150, dt.30.03.2000 “Për mi-
ratimin e rregullave për organizimin e profesionit të ekspertëve kontabël të 
autorizuar”, të ndryshuar. Krijimi i IEKA-s shënon fillimin e organizimit të 
profesioneve të lira e të pavarura me bazë kontabilitetin. Procesi i përgatitjes 
së profesionistëve të auditimit dhe i organizimit të tyre ka nisur me mirati-
min e ligjit nr.7638 dt.19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, i cili më vonë u 
amendua duke përfshirë një sërë dispozitash për auditimin ligjor të shoqërive 
tregtare nga profesionistët e auditimit që tek ne u quajtën “ekspertë kontabël 
të autorizuar”134. Ky ligj autorizoi Këshillin e Ministrave të nxirrte rregulla 
të hollësishme për organizmin profesional, gjë që u realizua me Urdhëresën 
e Këshillit të Ministrave nr.1 datë 02.10.1995 e më pas, me VKM nr.150, 
dt.31.03.2000. Miratimi i një ligji specifik për rregullimin e profesionit të 
ekspertit kontabël dhe auditimin ligjor në Republikën e Shqipërisë lindi si 
nevojë për të rregulluar me ligj formal organizimin dhe funksionimin e or-
ganeve kompetente në fushën e auditimit ligjor me qëllim ushtrimin e profe-
sionit të ekspertëve kontabël sipas kërkesave të kohës dhe përmirësimin e rolit 
të mbikëqyrjes publike duke përfshirë në ligj dhe aspekte të tjera të ushtrimit 
të këtij profesioni, përveç atyre të parashikuar më parë me akt nënligjor (kup-
to: Vendim të Këshillit të Ministrave). 

Ligji objekt shqyrtimi, përveç të tjerave, rikonfirmoi rolin dhe vazhdi-
mësinë e funksionimit të IEKA-s, si një organizëm, ngritja dhe funksionimi 
i të cilit tashmë bazohet në rregulla më të detajuara. Dispozitat e këtij ligji 
synonin jo vetëm rregullimin e organizimit institucional, por edhe kryerjen 
e shërbimeve profesionale nga anëtarët e tij (kupto: IEKA), ku përfshihen 
standardet e punës, të etikës profesionale, të kontrollit të cilësisë dhe të kuali-
fikimit të vijueshëm të audituesve. Në kornizën rregullatore të funksionimit të 
Institutit theksohet se “Objekti i veprimtarisë së tij është të sigurojë mirëushtrimin e 
profesionit, mbrojtjen e pavarësisë dhe të nderit të anëtarëve të tij, si dhe mbikqyrjen e 
formimin profesional të tyre”. Pra, IEKA është një organizëm me funksion pub-
lik, i cili autorizohet nga shteti, nëpërmjet ligjit, për të kryer kontrollin dhe 
mbarëvajtjen e certifikimit të punës dhe veprimtarisë së ekspertëve kontabël 
dhe kontabilistëve të miratuar. 

Nga sa më lart, Gjykata Kushtetuese çmon se pretendimi i kërkuesit 

134 Nenet 167-185 të ligjit të mëparshëm, i cili u shfuqizua nga Ligji nr.9901, 
dt.14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.
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për cenim të lirisë së organizimit të individëve, parashikuar nga neni 46 i 
Kushtetutës, nuk është i bazuar dhe duhet rrëzuar. Liria e organizimit, si një 
liri negative e garantuar nga Kushtetuta ka për qëllim dhënien e mundësisë 
shtetasve për t’u grumbulluar dhe organizuar të lirë dhe sipas preferencës, për 
synime dhe objektiva të përbashkëta, të cilat jo domosdoshmërisht lidhen me 
ushtrimin e profesionit. Njihen dhe organizime të cilat mbi bazën e tyre kanë 
mbrojtjen e interesave profesionalë si p.sh sindikatat, ngritja dhe veprimtaria 
e të cilave është e garantuar nga vetë Kushtetuta në nenin 50 të saj. Në rastin 
konkret, Gjykata vlerëson se kushtëzimi i ushtrimit të profesionit të ekspertit 
kontabël me anëtarësinë në IEKA dhe qenia e këtij të fundit si organizmi i 
vetëm që grumbullon të gjithë ekspertët kontabël, nuk bie ndesh me Kush-
tetutën, konkretisht me nenin 46 të saj që garanton lirinë e organizimit të 
individëve sipas dëshirës. Qëllimi i ligjvënësit në këtë rast është rregullimi 
dhe mirëfunksionimi i një profesioni specifik, i cili megjithëse ushtrohet në 
mënyrë private ka natyrë publike dhe si i tillë nevojitet të rregullohet dhe 
të mbikëqyret vazhdimisht nga shteti, direkt apo nëpërmjet organizmave të 
krijuara me ligj.

Auditimi ligjor është një nga funksionet më të rëndësishme në një 
shtet. Ai nënkupton “kontroll formal të regjistrave kontabël apo situatës 
financiare të një personi fizik apo juridik, dhe përputhjen me standardet e 
përcaktuara”135. Pra, përgatitja e pasqyrës mbi gjendjen financiare të një per-
soni fizik ose juridik, ose siç njihet ndryshe ‘bilanc financiar’, realizohet nga 
ekspertë financiarë që kanë titullin ‘kontabilistë të miratuar’. Ndërsa kontrolli 
i saktësisë së këtyre bilanceve dhe respektimi prej tyre i standardeve të përcak-
tuara për këtë qëllim bëhet nga një kategori tjetër profesionistësh konkretisht, 
ekspertët kontabël të regjistruar. Këta të fundit janë të ngarkuar me ligj që 
të kontrollojnë nëse bilancet apo gjendja financiare e një subjekti të caktuar 
është apo jo e saktë dhe e rregullt. Ky funksion, për shkak të specifikës që ka, 
nuk mund të jetë në asnjë rast funksion privat dhe nuk mund të ushtrohet prej 
çdokujt pa kufizim ose pa kritere të përcaktuara paraprakisht. Ligji parashi-
kon kritere të qarta për mënyrën se si licencohen apo certifikohen ekspertët 
kontabël. 

Në përmbledhje të sa më lartë, Gjykata çmon se kontrolli që ushtrojnë 
ekspertët kontabël ndaj punës së kontabilistëve për saktësinë dhe rregullsinë e 
bilanceve financiare është një funksion publik i shtetit i deleguar tek ekspertët 
kontabël. Është kjo arsyeja që mënyra e organizimit dhe funksionimit të 
tyre nuk mund të jetë e pakontrolluar dhe e lirë nga çdo lloj rregullimi ligjor. 
Për këtë qëllim, ligji parashikon IEKA si një organizëm që mbledh të gjithë 
ekspertët kontabël të regjistruar dhe kontabilistët e miratuar si të vetmin fo-
rum me qëllim mbarëvajtjen e punës së profesionistëve në fjalë. IEKA është 
një forum që merret me “çështjet që prekin ekspertët kontabël, kujdeset për 
përgatitjen dhe formimin e mëtejshëm profesional të anëtarëve të saj, harton 

135 Përkufizim i marrë nga Black’s Law Dictionary.
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programet e stazhit profesional, organizon sistemin e kontrollit të cilësisë së 
punës së ekspertëve kontabël dhe kryen investigime të nevojshme në rast të 
shkeljes së standardeve teknike dhe të etikës profesionale” (neni 12 i ligjit). 

Pra, në mënyrë të përmbledhur, mund të thuhet se rregullimi profe-
sional i IEKA-s vlerësohet si një vetërregullim i mbikëqyrur nga autoriteti i 
parashikuar për këtë qëllim për shkak të funksionit publik që i ngarkohet me 
ligj. Funksioni kryesor i ekspertit kontabël është mbrojtja e interesit publik, 
e cila mund të garantohet realisht, nëse anëtarët që ushtrojnë këtë profesion 
angazhohen për zbatimin e rregullave etike dhe standardeve teknike cilësore, 
duke dalë përtej interesave të drejtpërdrejta të klientit apo kontraktuesit direkt 
të shërbimit, duke përfaqësuar edhe përdoruesit e pakontraktuar të shërbi-
meve kontabël siç janë për shembull shteti, investitorët, kreditorët, etj.

Në vijim të argumenteve të mësipërme, Gjykata e konsideron të paba-
zuar edhe pretendimin lidhur me përcaktimin e numrit prej 50 anëtarësh, 
si kusht për krijimin e organizatës profesionale të kontabilistëve të miratuar 
që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën e shërbimeve të kontabilitetit, ku 
përfshihen edhe shoqëritë e kontabilitetit (neni 1/11 i ligjit). Ky kusht nuk 
lidhet me lirinë e organizimit të individit por me sigurimin e standardit në 
dhënien e titullit profesional të kontabilistit, mbajtjen e regjistrave publikë 
të personave që e gëzojnë titullin profesional, e në vazhdimësi për të sigu-
ruar ruajtjen e standardeve profesionale. Për efekt të mirëfunksionimit dhe 
mosabuzimit me krijimin e organizmave të tillë në mënyrë të panevojshme 
dhe/ose të dëmshme për ushtrimin e profesionit të kontabilistit të miratuar, 
ligjvënësi ka vendosur një numër minimal kufizues me qëllim parandalimin e 
dukurive negative të shfaqura në këtë sektor. 

Koment 

Lexuesi duhet të vërejë theksimin që i bën gjykata statusit të organi-
zatës profesionale të ekspertëve kontabël të regjistruar (“Instituti i Ekspertëve 
Kontabël të Autorizuar”). Ndryshe nga shoqata/organizata të tjera (bash-
kime vullnetare), IEKA është një shoqatë e krijuar nga ligji dhe ky fakt përbën 
një dallim thelbësor që ndikon edhe në mënyrën e organizimit dhe funksion-
imit të saj. Këtë qëndrim ajo e ka mbajtur edhe tek vendimi i mëparshëm 
V-3/2005, ku ka analizuar veprimtarinë dhe formën e organizimit të shërbimit 
të noterisë, si funksion publik që duhet kontrolluar dhe rregulluar nga shteti. 
Në këtë kontekst, kufizimi i lirisë së organizimit është në përputhje me kriter-
et e vendosura nga neni 17 i Kushtetutës. E ndryshme – vlerësoj – do të kishte 
qenë situata (dhe vendimi) nëse kërkesa përpara Gjykatës do të ishte ngritur 
nga një organizatë tjetër jofitimprurëse, funksionet e së cilës nuk do të kishin 
ndikim të rëndësishëm mbi shoqërinë (publikun). Hapësirat e vlerësimit për 
Gjykatën në një rast të tillë do të ishin më të ngushta duke qenë se hapësirat 
e lirisë së organizimit do të ishin proporcionalisht më të mëdha për anëtarët e 
organizatës në fjalë. Me fjalë të tjera, sa më i rëndësishëm për shoqërinë roli i 
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organizatës/shoqatës, aq më të kufizuara janë hapësirat në lidhje me format 
e organizimit dhe mënyrën e funksionimit të saj dhe anasjelltas. Këtu duhet 
mbajtur parasysh që e drejta për organizim është një e drejtë që sendërtohet 
në hapësirën publike dhe jo private.



Xiii. e drejta e votës
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Vendimi nr. 40, datë 16.11.2007 (V-40/2007 – Për votimin e të burgosurve)
 
Fjalë kyçe: e drejta e votës; i burgosur; zgjedhje të përgjithshme dhe lokale; 

zgjedhës; parimi i demokracisë; barazia e votës.

“E drejta e votës është një nga të drejtat themelore politike që gëzon in-
dividi. Kjo e drejtë ushtrohet nëpërmjet ngritjes së një sistemi zgjedhor që garan-
ton fshehtësinë, lirinë dhe barazinë e votës duke i siguruar shtetasve qenien e tyre 
politikisht aktiv duke formuar në këtë mënyrë thelbin e rolit që duhet të kenë ata 
në një sistem demokratik. E drejta e votës është një element qendror i demokracisë 
dhe i shtetit të së drejtës. Kontributi kryesor i saj është garantimi i mundësisë për 
të gjithë zgjedhësit, pa bërë dallime mbi baza shtresash apo përkatësie në grupe të 
caktuara shoqërore ose mbi baza të tjera, që të ndikojnë në formimin e vullnetit 
politik në një shoqëri demokratike. Nga ushtrimi i të drejtës së votës nuk duhet 
përjashtuar asnjë pjesë sado e vogël e popullsisë, përveç rasteve të përcaktuara në 
ligjin themeltar të shtetit. 

E drejta e votës nuk është absolute, ajo mund të bëhet objekt i kufizimeve. 
Për vetë rëndësinë që merr kjo e drejtë në një shoqëri demokratike, kufizimet që i 
duhen bërë kësaj të drejte jo vetëm duhet të jenë të pakta, por ato duhen zbatuar 
brenda kufijve kushtetues. E rëndësishme është që kufizimet të mos jenë të tilla 
që ta bëjnë jo efektiv ushtrimin e kësaj të drejte ose ta cenojë atë në thelbin e saj, 
pasi e drejta e votës nuk është një privilegj që pushteti shtetëror ua njeh shtetasve, 
por një instrument për të zgjedhur mënyrën dhe personat që do të qeverisin vetë 
ata. Duke ushtruar të drejtën e votës zgjedhësit i krijohet mundësia të ndikojë në 
mënyrën dhe cilësinë e funksionimit të rendit juridik duke e bërë shtetasin më të 
përgjegjshëm për rolin që ai ka në drejtimin e jetës së vendit. Ky është në fakt edhe 
thelbi i demokracisë.

Kushti për të pasur vendbanimin në zonën zgjedhore është një nga kufizi-
met e të drejtës së votës, e cila bashkë me kriterin e shtetësisë synojnë të vendosin 
një lidhje direkte, qoftë edhe minimale, midis votuesit dhe rezultatit përfundimtar 
të zgjedhjeve. Në këtë mënyrë sigurohet legjitimiteti i votës në një zonë të caktuar.” 

Rrethanat e çështjes

Me ligjin nr.9341, datë 01.10.2005 “Për disa shtesa e ndryshime në 
ligjin nr.9087, datë 19.06.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë””, 
është ndryshuar, midis të tjerave, edhe dispozita e nenit 63 e këtij Kodi, e cila 
thotë: “Në burgjet dhe në vendet e paraburgimit, për zgjedhjet dhe referen-
dumet vendore, 40 ditë para datës së votimit, drejtuesi i institucionit përgatit 
listën e zgjedhësve me vendbanim në njësinë zgjedhore, ku ndodhet institu-
cioni dhe ia dorëzon atë kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore përkatëse.” 

Avokati i Popullit (kërkuesi) ka pretenduar papajtueshmërinë e fjalës 
“vendbanim” me Kushtetutën, të parashikuar nga neni 63/3 i Kodit Zgjed-
hor, pasi kjo fjalë kushtëzon ushtrimin e të drejtës së votës me faktin që të 
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burgosurit ose të paraburgosurit të jenë banorë në zonën ku vuajnë dënimin. 
Në këtë mënyrë, sipas kërkuesit, të burgosurit që kanë vendbanim të ndry-
shëm nga ai i vuajtjes së dënimit vendosen në pamundësi për të ushtruar të 
drejtën e votës, duke cenuar kështu një të drejtë të parashikuar nga neni 45/3 
i Kushtetutës.

Arsyetimi i Gjykatës

E drejta e votës është një nga të drejtat themelore politike që gëzon 
individi. Kjo e drejtë ushtrohet nëpërmjet ngritjes së një sistemi zgjedhor që 
garanton fshehtësinë, lirinë dhe barazinë e votës duke i siguruar shtetasve 
qenien e tyre politikisht aktiv duke formuar në këtë mënyrë thelbin e rolit që 
duhet të kenë ata në një sistem demokratik. E drejta e votës është një element 
qendror i demokracisë dhe i shtetit të së drejtës. Kontributi kryesor i saj është 
garantimi i mundësisë për të gjithë zgjedhësit, pa bërë dallime mbi baza sh-
tresash apo përkatësie në grupe të caktuara shoqërore ose mbi baza të tjera, 
që të ndikojnë në formimin e vullnetit politik në një shoqëri demokratike. Nga 
ushtrimi i të drejtës së votës nuk duhet përjashtuar asnjë pjesë sado e vogël e 
popullsisë, përveç rasteve të përcaktuara në ligjin themeltar të shtetit. 

Megjithatë e drejta e votës nuk është absolute, ajo mund të bëhet ob-
jekt i kufizimeve. Në këtë këndvështrim, për vetë rëndësinë që merr kjo e 
drejtë në një shoqëri demokratike, kufizimet që i duhen bërë kësaj të drejte 
jo vetëm duhet të jenë të pakta, por ato duhen zbatuar brenda kufijve kush-
tetues.136 E rëndësishme është që kufizimet të mos jenë të tilla që ta bëjnë jo 
efektiv ushtrimin e kësaj të drejte ose ta cenojë atë në thelbin e saj,137 pasi e 
drejta e votës nuk është një privilegj që pushteti shtetëror ua njeh shtetasve, 
por një instrument për të zgjedhur mënyrën dhe personat që do të qeverisin 
vetë ata. Duke ushtruar të drejtën e votës zgjedhësit i krijohet mundësia të 
ndikojë në mënyrën dhe cilësinë e funksionimit të rendit juridik duke e bërë 
shtetasin më të përgjegjshëm për rolin që ai ka në drejtimin e jetës së vendit. 
Ky është në fakt edhe thelbi i demokracisë.

  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 45 të saj, parashikon 
të drejtën e çdo individi mbi 18 vjeç të zgjedhë e të zgjidhet. Përjashtim bëjnë 
personat të cilëve u është hequr kjo e drejtë me vendim gjyqësor të formës së 
prerë për paaftësi mendore. Gjithashtu, paragrafi 3 i këtij neni parashikon 
se të dënuarit që janë duke vuajtur dënimin me heqje të lirisë kanë vetëm të 
drejtën për të zgjedhur. Ky parashikim kushtetues është brenda standardeve 
demokratike dhe bashkëkohore. Gjykata Kushtetuese thekson se teoria e së 
drejtës kushtetuese si dhe praktika gjyqësore evropiane e quan të pranueshme 

136 Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Aziz kundër Qipros, Nr. 
69949/01 (2004).
137 Vendime të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Matthews vs. Mbretërisë së 
Bashkuar, Nr. 24833/94, (1999); Labita vs. Italisë Nr. 26772/95, (2000).
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dhe të justifikuar vendosjen e kritereve të tilla si, mosha minimum ose vendba-
nimi në një zonë të caktuar, përfshirja në lista zgjedhësish apo pasja e shtetë-
sisë së vendit ku zhvillohen zgjedhjet si dhe aftësia mendore për të shprehur 
vullnetin politik. Duke iu referuar edhe praktikës së Gjykatës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut dispozita e nenit 1 Protokollit 3 të Konventës Evropiane 
për të Dretat e Njeriut, vendet anëtare kanë një hapësirë të gjerë në hartimin 
e legjislacioneve të tyre për zgjedhjet natyrisht duke respektuar thelbin e së 
drejtës. Kufizimet që mund t’i vendosen kësaj të drejte duhet t’i përgjigjen një 
qëllimi legjitim dhe të mos jenë arbitrare apo joproporcionale.138 

Neni 45/3 i Kushtetutës sonë ka shkuar tej parashikimeve minimale 
si detyrime që rrjedhin dhe nga aktet ndërkombëtare.139 Këto akte, që syno-
jnë garantimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, u lënë shteteve anëtare 
një hapësirë të gjerë vlerësimi të mekanizmave që kanë në dispozicion për 
ta bërë ushtrimin e të drejtës së votës efektive edhe për grupe të posaçme.140 
Në këtë aspekt i është lënë vetë shteteve anëtare të vlerësojnë, midis të tjer-
ave, edhe grupet e individëve që mund të përjashtohen nga e drejta e votës, 
p.sh., vendosja e një moshe më të lartë për të ushtruar të drejtën e votës ose 
vendosja e kritereve të tilla si shtetësia. Në rastin konkret, ligjvënësi ynë ka 
vendosur minimumin e kritereve kufizuese duke iu njohur të burgosurve të 
drejtën aktive të zgjedhjes. Pra, nga pikëpamja e garancisë kushtetuese for-
male e drejta e votës së të burgosurve është arritur nga dispozita e nenit 45/3 
të Kushtetutës. Parashikimi i të drejtës së votës në përgjithësi dhe i grupeve 
të posaçme, siç konsiderohen të burgosurit, në veçanti, është shprehje e një 
demokracie politike dhe paraqet rëndësi për pjesëmarrjen e gjerë të votuesve 
në një proces të rëndësishëm.

Gjykata Kushtetuese konstaton se neni 63 i Kodit Zgjedhor vendos 
rregullat e ushtrimit të drejtës së votës për të burgosurit në zbatim të detyrimit 
që rrjedh nga dispozita e nenit 45/3 të Kushtetutës. Konkretisht, paragrafi 2 i 
nenit 63 parashikon votimin për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, kurse 
paragrafi 3 i këtij neni i referohet votimit në zgjedhjet për pushtetin vendor. 
Një nga dallimet midis këtyre dy dispozitave është se për zgjedhjet vendore 
ligjvënësi e ka lidhur ushtrimin e të drejtës së votës me vendbanimin, ndërsa 
për zgjedhjet e përgjithshme jo. Arsyeja e këtij dallimi duhet kërkuar tek fakti 
se në zgjedhjet e përgjithshme votohet për anëtarët e organit ligjvënës, të cilët 
i përkasin të gjithë popullit. Një nga parimet kryesore të përfaqësimit popul-
lor është edhe mungesa e mandatit detyrues të deputetit, pra deputeti për-
faqëson jo zonën zgjedhore ku ai votohet por të gjithë zgjedhësit. Ndryshe 
ndodh në rastin e zgjedhjeve vendore. Këtu synohet një lidhje më e ngushtë 

138 Vendimi cituar më lart Labita vs. Italisë.
139 Shih nenin 3 të Protokollit nr.1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si 
dhe nenit 25 të Paktit për të Drejtat Civile dhe Politike të OKB-së.
140 Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention-Kommentar (1996) fq. 
838.



397

e drejta e Votës

midis zgjedhësit dhe të zgjedhurit për vetë natyrën e organizimit dhe kom-
petencave të pushtetit lokal. Është pushteti vendor që kujdeset për zgjidhjen 
e problemeve aktuale të qytetarëve që lidhen me çështje të tilla si punësimi, 
kujdesi shëndetësor, arsimi parashkollor, pastrimi dhe gjelbërimi i mjediseve 
të njësisë vendore, etj. Për këtë arsye, votimi në zgjedhjet vendore trajtohet si 
pjesë e strukturës së demokracisë nga poshtë lart duke u mundësuar zgjed-
hësve pjesëmarrjen në qeverisje edhe në forumet më të vogla, përveç parla-
mentit kombëtar.141 Në këtë këndvështrim, pranohet se pushteti lokal është 
më afër qytetarëve dhe këta të fundit janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve 
në drejtimin e njësisë vendore ku ata kanë vendbanimin. 

Sipas nenit 12 të Kodit Civil, banimi është “...vendi ku personi, për 
shkak të punës apo të shërbimit të përhershëm, të ndodhjes së pasurisë apo te 
realizimit të interesave të veta, qëndron zakonisht ose të shumtën e kohës”. 
Në këtë kuptim, vendbanimi është pika qendrore e marrëdhënieve jetësore të 
një njeriu. Është kërkesë ligjore që një person të ketë një vendbanim kryesor, 
brenda një juridiksioni të caktuar, me qëllim që të votojë, të punësohet ose të 
presë përfitime të tjera brenda këtij juridiksioni. Kushti për të pasur vendba-
nimin në zonën zgjedhore është një nga kufizimet e të drejtës së votës, e cila 
bashkë me kriterin e shtetësisë synojnë të vendosin një lidhje direkte, qoftë 
edhe minimale, midis votuesit dhe rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Në 
këtë mënyrë sigurohet legjitimiteti i votës në një zonë të caktuar.142

 Në këtë këndvështrim, duket me vend që neni 63/3 i Kodit Zgjedhor 
e lidh ushtrimin e të drejtës së votës për të burgosurit me konceptin e vend-
banimit dhe jo me vendin e vuajtjes së dënimit ose vendqëndrimin. Gjykata 
Kushtetuese çmon se kushtëzimi i të drejtës së votës me konceptin e “vendba-
nimit” në përmbajtjen e dispozitës së nenit 63/3 të Kodit Zgjedhor nuk e bën 
atë antikushtetuese, përkundrazi ai garanton shprehjen direkte të vullnetit të 
zgjedhësit për drejtuesit e njësisë vendore ku ai banon. 

Si përfundim, në vijim të arsyetimit të mësipërm, në çështjen objekt 
shqyrtimi, Gjykata Kushtetuese konstaton se mosushtrimi i të drejtës së votës 
nga të burgosurit dhe të paraburgosurit nuk është rrjedhojë e antikushtetutsh-
mërisë së dispozitës së nenit 63/3 të Kodit Zgjedhor.

Koment 

Gjykata ka njohur rëndësinë e të drejtës së votës si një element qen-
dror të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Vota është mekanizmi përmes të 
cilës identifikohet vullneti i popullit dhe mundësohet ushtrimi i sovranitetit. 
Parimi është se, nga ushtrimi i të drejtës së votës nuk duhet përjashtuar asnjë 
pjesë sado e vogël e popullsisë, përveç rasteve të përcaktuara në ligjin themelt-

141 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, fq.424.
142 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese Federale të Gjermanisë, BVerfGE 36, 
139/142.
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ar të shtetit. Sipas gjykatës, e drejta e votës nuk është një privilegj që pushteti 
shtetëror ua njeh shtetasve, por një instrument për të zgjedhur mënyrën dhe 
personat që do të qeverisin vetë ata. Megjithëse një e drejtë themelore, e dre-
jta e votës nuk është absolute dhe në rrethana të mirëpërcaktuara nga ligji 
dhe Kushtetuta mund të bëhet objekt i kufizimeve. Në vendimin 40/2007, 
e vënë në lëvizje nga Avokati i Popullit në lidhje me kufizimin që vendoste 
Kodi Zgjedhor 2005 mbi ushtrimin e të drejtës së votës nga të burgosurit ose 
të paraburgosurit, kur ata nuk ishin banorë të zonës ku ndodhej institucioni 
ku vuanin dënimin, Gjykata u shpreh se nuk është në kundërshtim me Kush-
tetutën që ushtrimi i kësaj të drejte të mund të kufizohet nga kritere të tilla si, 
mosha minimum ose vendbanimi në një zonë të caktuar, përfshirja në lista 
zgjedhësish apo pasja e shtetësisë së vendit ku zhvillohen zgjedhjet si dhe 
aftësia mendore për të shprehur vullnetin.

Barazia e votës dhe barazia e konkurruesve në zgjedhje janë tra-
jtuar gjithashtu nga jurisprudenca kushtetuese duke i përkufizuar ato si 
konkretizim i shanseve politike të barabarta, dhe të domosdoshme për re-
alizimin e një procesi zgjedhor të drejtë. Përpara zgjedhjeve të përgjithshme 
të vitit 2005, Gjykata Kushtetuese u vu në lëvizje me kërkesë të një partie 
politike, në lidhje me verifikimin e kushtetutshmërisë së Kodit Zgjedhor 2003, 
posaçërisht me elementët përcaktues të numrit të zgjedhësve brenda një zone 
zgjedhore. Interesi i subjektit ishte i dukshëm dhe i drejtpërdrejtë, pasi, në 
respekt të parimit barazisë së votës (pesha e votës), numri i zgjedhësve në 
një zonë zgjedhore, në pamundësi objektive për të qenë i barabartë me atë të 
një zone tjetër, me patjetër duhet të jetë i përafërt. Gjykata në vendimin e saj 
(1/2005) theksoi se, nisur nga lloji i sistemit zgjedhor, barazia e peshës së çdo 
vote nuk nënkupton barazinë e saktë matematike të kontributit të çdo vote 
në rezultatin final të zgjedhjeve. Pesha e çdo vote është e lidhur me mekaniz-
mat e sistemit zgjedhor dhe është e pashmangshme ekzistenca e dallimeve në 
influencën që mund të ketë çdo votë në varësi nga mekanizmat e adoptuar. 
Ligjvënësi ka hapësirë veprimi për të vlerësuar vet duke parashikuar në ligj 
kritere të tilla që i përgjigjen në realitet dhe objektivisht parimit të barazisë 
së votave dhe përfaqësimit të barabartë. Detyrë e Gjykatës Kushtetuese nuk 
është që të vihet në rolin e ligjvënësit pozitiv dhe të përcaktojë rregullimet lig-
jore, por të kontrollojë nëse zgjidhja që jep ligjvënësi nëpërmjet përcaktimeve 
të kritereve ligjore për ndarjen e zonave zgjedhore është ose jo në përputhje 
me dispozitat e Kushtetutës.     



XiV. e drejta për punë
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Vendimi nr.9, datë 23.03.2010 (V-9/2010 – Për pastërtinë e figurës së 
zyrtarëve)143

Fjalë kyçe: e drejta për punë; pastërtia e figurës; zyrtarë; proporcionalitet.

“E drejta për të punuar përkufizohet si zgjedhja e një profesioni, e një 
vendi për të punuar dhe e sistemit të kualifikimit profesional, me qëllim sigurimin 
e mjeteve të jetesës në mënyrë të ligjshme. Zgjedhja e profesionit, sikurse parashi-
kohet nga dispozita kushtetuese, është një e drejtë e individit në kuptimin që ai i 
kushtohet një aktiviteti për të siguruar mjetet e jetesës. 

E drejta për të punuar dhe liria e profesionit nënkuptojnë çdo veprimtari 
të ligjshme që sjell të ardhura dhe që nuk ka një afat kohor të përcaktuar, me për-
jashtim të rasteve kur ka një rregullim të veçantë ligjor. Në këtë kuptim, veprimi i 
organeve shtetërore që sjell pasoja direkte që pengojnë aktivitetin profesional është 
një shkelje e kësaj lirie për të vepruar. Garancia që Kushtetuta i jep një individi në 
lidhje me të drejtën për të punuar dhe lirinë e zgjedhjes së profesionit ka për qëllim 
mbrojtjen e tyre nga kufizimet e pajustifikuara të vendosura nga shteti”. 

E drejta për ushtrimin e një profesioni mund të kufizohet nga rregullime 
të arsyeshme që mund t’i atribuohen konsideratave të së mirës së përgjithshme. 
Liria për të zgjedhur një profesion, megjithatë, mund të kufizohet vetëm për hir të 
një interesi publik detyrues; pra, nëse pas një shqyrtimi të kujdesshëm, ligjvënësi 
vendos se një interes i përgjithshëm duhet mbrojtur, atëherë ai mund të vendosë 
kufizime për ta mbrojtur atë interes, por vetëm deri në atë nivel që mbrojtja nuk 
mund të realizohet nga një kufizim më i lehtë i lirisë për të zgjedhur. Në rastin kur 
cenimi i të drejtës për të zgjedhur një punë është i paevitueshëm, ligjvënësi duhet të 
përdorë gjithmonë mjetet rregulluese më pak kufizuese ndaj të drejtës themelore.” 

Rrethanat e çështjes

Më datë 22.12.2008, Kuvendi miratoi Ligjin nr.10034 “Për pastërtinë 
e figurës së funksionarëve të lartë të administratës publike dhe të të zgjed-
hurve” (Ligji për pastërtinë e figurës ose Ligji). Ligji u miratua me shumicë 
të thjeshtë të deputetëve. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i subjekteve dhe 
funksioneve të larta shtetërore, të cilat janë të papajtueshme me veprimtarinë 
publike të zyrtarit, për shkak të qenies anëtar, drejtues apo bashkëpunëtor në 
strukturat politikëbërëse dhe zbatuese të dhunës së diktaturës së proletariatit 
apo të ish-Sigurimit të Shtetit, për periudhën 29 nëntor 1944 deri më 8 dhjetor 
1990, i rasteve të papajtueshmërisë, i procedurave të verifikimit dhe pasojave 
të këtyre procedurave (neni 2).

Një Grup Deputetësh të Kuvendit, Shoqata Kombëtare e Prokurorëve 
(SHKP) dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) i janë drejtuar Gjykatës 

143 Për më shumë lidhur me parimet kushtetuese shih të njëjtin vendim në kreun e 
pare, parimi i shtetit të së drejtës.
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Kushtetuese me kërkesë për shpalljen si të papajtueshme  me Kushtetutën e 
RSH të Ligjit për pastërtinë e figurës si dhe, pezullimin e zbatimit të këtij ligjit 
deri në shpalljen e vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese. 

Ndër të tjera, kërkuesit pretendojnë se në dispozita të caktuara të ligjit 
cenohet edhe e drejta për punë e parashikuar nga neni 49 i Kushtetutës pasi: 
ligji për pastërtinë e figurave vendos kufizime të të drejtës së punës duke mos-
respektuar kërkesat e parashikuara nga nenet 17 dhe 18 të Kushtetutës; ligji 
nuk plotëson kriteret e interesit publik në kuptimin e domosdoshmërisë në 
një shoqëri demokratike dhe kufizimet e vendosura prej tij nuk përligjen në 
mënyrë të arsyeshme dhe objektive; ligji shkel rëndë parimin e njohur të së 
drejtës se nuk ka dënim kolektiv; ligji u mohon shtetasve që bien në veprimin 
e nenit 3 të tij çdo lloj mundësie  për t’u rehabilituar në shoqërinë demokra-
tike. 

Arsyetimi i Gjykatës 

E drejta për punë

E drejta për punë, e cila shprehet nëpërmjet të drejtës për të zgjedhur 
profesionin dhe vendin e punës, garantohet nga neni 49 i Kushtetutës, nga 
neni 6.1 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kul-
turore (PNDESK). Kufizimet e të drejtës për të punuar duhet të vendosen 
me ligj, duhet të jenë proporcionale dhe nuk duhet të prekin thelbin e kësaj 
të drejte.

E drejta për punë, sipas nenit 49/1 të Kushtetutës, përfshin zgjedhjen 
e profesionit, vendin e punës dhe sistemin e kualifikimit profesional, me qël-
lim sigurimin e mjeteve të jetesës në mënyrë të ligjshme. Zgjedhja e profesion-
it, siç parashikohet nga dispozita kushtetuese, është një e drejtë e individit në 
kuptimin, që ai i përkushtohet një veprimtarie për të siguruar mjetet e jetesës. 
Kjo e drejtë e individit për të përfituar me punë të ligjshme fiton rëndësi edhe 
nga pikëpamja sociale, pasi puna si profesion është një vlerë edhe për kon-
tributin që i sjell shoqërisë në tërësi (shih vendimin e GJK nr.20/2006).

E drejta për të punuar përkufizohet [...] si: “zgjedhja e një profesioni, 
e një vendi për të punuar dhe e sistemit të kualifikimit profesional, me qëllim 
sigurimin e mjeteve të jetesës në mënyrë të ligjshme. Zgjedhja e profesionit, 
sikurse parashikohet nga dispozita kushtetuese, është një e drejtë e individit 
në kuptimin që ai i kushtohet një aktiviteti për të siguruar mjetet e jetesës.
[...]. E drejta për të punuar dhe liria e profesionit nënkuptojnë çdo veprimtari 
të ligjshme që sjell të ardhura dhe që nuk ka një afat kohor të përcaktuar, me 
përjashtim të rasteve kur ka një rregullim të veçantë ligjor. Në këtë kuptim, ve-
primi i organeve shtetërore që sjell pasoja direkte që pengojnë aktivitetin pro-
fesional është një shkelje e kësaj lirie për të vepruar. Garancia që Kushtetuta 
i jep një individi në lidhje me të drejtën për të punuar dhe lirinë e zgjedhjes 
së profesionit ka për qëllim mbrojtjen e tyre nga kufizimet e pajustifikuara të 
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vendosura nga shteti” 
E drejta për ushtrimin e një profesioni mund të kufizohet nga 

rregullime të arsyeshme që mund t’i atribuohen konsideratave të së mirës së 
përgjithshme. Liria për të zgjedhur një profesion, megjithatë, mund të kufizo-
het vetëm për hir të një interesi publik detyrues; pra, nëse pas një shqyrtimi të 
kujdesshëm, ligjvënësi vendos se një interes i përgjithshëm duhet mbrojtur, 
atëherë ai mund të vendosë kufizime për ta mbrojtur atë interes, por vetëm 
deri në atë nivel që mbrojtja nuk mund të realizohet nga një kufizim më i lehtë 
i lirisë për të zgjedhur. Në rastin kur cenimi i të drejtës për të zgjedhur një punë 
është i paevitueshëm, ligjvënësi duhet të përdorë gjithmonë mjetet rregulluese 
më pak kufizuese ndaj të drejtës themelore.

Nëse ligjvënësi e kushtëzon të drejtën për të nisur një aktivitet profe-
sional me përmbushjen e disa kritereve të caktuara, duke cenuar kështu mbi 
të drejtën për të zgjedhur një profesion, në këtë rast, rregullimet për të mirën 
e përgjithshme janë të legjitimuara. Por, këto kufizime duhen bërë vetëm kur 
veprime të tilla janë absolutisht të nevojshme për të mbrojtur në veçanti in-
teresa të rëndësishme të komunitetit dhe duhet që, në të gjitha këto raste, 
masa kufizuese e përzgjedhur të përmbajë cenimin më të vogël të mundshëm. 
Kufizimet mbi lirinë e zgjedhjes së profesionit shpesh janë të nevojshme për 
të ruajtur publikun nga dëme dhe rreziqe të ndryshme. Edhe në këto raste 
kufizimet duhet të jenë të përligjura dhe të bazuara mbi kritere objektive. Nga 
ana tjetër, këto kufizime duhet të bëhen mbi kritere të caktuara dhe të bëra të 
njohura, në mënyrë që kandidatët për profesione të ndryshme të kenë mundë-
si t’i njohin që në fillim për të vlerësuar nëse ata i kanë ose jo mundësitë për 
të konkurruar. 

Gjykata, për të vlerësuar kufizimin e të drejtës për punë merr në kon-
sideratë edhe jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese Federale të Gjermanisë. 
Kjo e fundit është shprehur:“Sipas doktrinës, ushtrimi i një profesioni mund të 
kufizohet nga rregullat e arsyeshme që mund t’i atribuohen vlerësimeve të së mirës së 
përgjithshme. Situata ndryshon kur shteti kthehet në kontrollorin e kushteve objektive 
të pranimit në një vend pune. Në këto raste, kufizimet janë të lejueshme vetëm për 
kushte shumë të limituara dhe të mirëpërcaktuara. Në përgjithësi, ligjvënësi mund të 
caktojë kushte të tilla vetëm kur ato janë të nevojshme për të nxjerrë në pah rreziqet e 
mundshme që mund të prekin interesat e një rëndësie themelore në komunitet.” (Ven-
dim i datës 11 Korrik 2006).

Përjashtimi i personave që kanë marrë “dëshminë e verifikimit B” 
nga ushtrimi i funksioneve të përmendura në nenin 3 të ligjit për pastërtinë 
e figurës, sikurse përcaktohet në nenet 24/4 dhe 24/5 të ligjit, e cenon këtë 
të drejtë, duke qenë se përjashtimi është rezultat i marrjes së “dëshmisë së 
verifikimit B”. Gjithashtu, kjo e drejtë cenohet edhe në rastin e përjashtimit 
nga procedurat e emërimit dhe zgjedhjes, sipas parashikimeve të nenit 23/2 
të ligjit. 

Nevoja për një “dëshmi verifikimi A” nuk është një rregullim për 
mënyrën e ushtrimit të profesionit, por një kusht objektiv për pranimin në një 
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vend pune të veçantë. Në këtë kuptim, vendosja e këtij kushti kërkon arsye 
bindëse të interesit publik. Qëllimi i lustracionit për të siguruar besnikërinë 
e shërbimeve përkatëse për publikun në një shtet demokratik, pra duke ndi-
hmuar kështu në krijimin e këtij rendi të ri, është një arsye legjitime me interes 
të përbashkët. Proporcionaliteti i këtij kufizimi varet sa nga lloji i lidhjes ose 
bashkëpunimit aq edhe nga funksioni i mbajtur nga subjekti konkret. Sa më 
e gjerë të jetë veprimtaria bashkëpunuese dhe sa më i rëndësishëm të jetë 
funksioni i mbajtur aq më shumë ka gjasa që kufizimi të konsiderohet si pro-
porcional.

Gjykata, për të vlerësuar kushtetutshmërinë e kufizimit të të drejtës 
për punë u përmbahet argumenteve që u dhanë lidhur me kërkesat që rrjedhin 
nga parimi i proporcionalitetit. Nga ky këndvështrim del se ligjvënësi nuk 
ka arritur të justifikojë nevojën e këtij kufizimi dhe nuk ka vendosur një me-
kanizëm, i cili do të shmangte përgjegjësinë kolektive dhe do të ndihmonte 
gjetjen e  të gjetur ekuilibrit në secilin rast individual.

Sa më sipër, Gjykata arrin në përfundimin se ligji për pastërtinë e 
figurës kufizon të drejtën e punës pa respektuar kërkesat e nenit 17 të Kush-
tetutës dhe KEDNJ.

E drejta për të hyrë në shërbimin publik

Shumë nga funksionet e përmendura në nenin 3 të ligjit për pastërtinë 
e figurës janë të lidhura me shërbimin publik në një kuptim të gjerë. Në lid-
hje me këtë shërbim, Kushtetuta në nenin 107, paragrafi i dytë, parashikon: 
“Nëpunësit në administratën publike caktohen me konkurs, përveç kur ligji 
parashikon ndryshe”. Një normë e tillë në esencë është e barabartë me një 
garanci të aksesit në shërbimet publike në kushte të barabarta.

KEDNJ nuk e garanton të drejtën e aksesit në shërbimet publike, 
ndërkohë që kjo e drejtë është pranuar në të drejtën ndërkombëtare. Deklarata 
Universale e të Drejtave të Njeriut e 10 dhjetorit 1948 dhe Pakti Ndërkom-
bëtar për të Drejtat Civile dhe Politike [PNDCP] i 16 dhjetorit 1966 parashi-
kojnë respektivisht se: “...çdo njeri ka të drejtë të hyjë, në kushte barazie, në 
funksionet publike të vendit të vet” (neni 21, par. 2 ) dhe çdo qytetar ka të 
drejtë “... të pranohet, në kushte të përgjithshme barazie, të kryejë funksione 
publike në vendin e tij” (neni 25/c). 

Sipas nenit 23.2 të ligjit për pastërtinë e figurës, aksesi në shërbimet 
publike varet nga “dëshmia e verifikimit A” sa kohë që funksioni përfshihet 
në renditjen e parashikuar në nenin 3 të ligjit. Ky kusht përjashton personin e 
prekur nga një përzgjedhje me konkurs duke cenuar kështu të drejtën e aksesit 
në shërbimet publike, kurse,  individët që marrin “dëshminë e verifikimit B” 
janë a priori të përjashtuar.

Nga ana tjetër, neni 25 i PNDCP lejon vendosjen e “kufizimeve të 
arsyeshme”. Edhe pse kjo lë një hapësirë të gjerë interpretimi, kërkesa e arsye-
shmërisë nuk plotësohet nga ligji për pastërtinë e figurës për shkak të gamës 
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së gjerë të personave që përjashtohen nga funksionet publike, pa një referencë 
për rrethanat e rastit individual dhe pa iu nënshtruar të provuarit të përgjegjë-
sisë individuale, sipas parashikimeve të nenin 4.

Për më tepër, neni 107/2 i Kushtetutës i lejon përjashtimet nga rregul-
li i përgjithshëm i konkurrimit për aq kohë sa ato janë të përcaktuara me ligj. 
Në një shtet të së drejtës, këto dispozita ligjore duhet të jenë të përligjura në 
mënyrë të arsyeshme dhe objektive. Gjykata i përmbahet argumenteve që u 
dhanë më lartë në lidhje me proporcionalitetin e kufizimit të së drejtës për 
punë, për të arritur në përfundimin se ligji për pastërtinë e figurës cenon edhe 
të drejtën e aksesit në shërbimet publike në kundërshtim me kërkesat e nenit 
17 të Kushtetutës.

Bazuar në analizën e mësipërme Gjykata arrin në përfundimin se ligji 
për pastërtinë e figurës, objekt shqyrtimi, bie ndesh me parimet dhe garancitë 
kushtetuese të referuara më sipër, dhe për rrjedhojë duhet shfuqizuar.

Koment 

E drejta për punë për herë të parë në jurisprudencën kushtetuese 
është shtjelluar si koncept përmes vendimit nr.20/2006, por ne zgjodhëm ti 
referoheshim vendimit nr.9/2010 për arsye se, në këtë vendim, argumentet 
e Gjykatës janë më të plota dhe më të detajuara, si edhe sepse pretendimi i 
cenimit të së drejtës së punës në këtë rast, ndryshe nga i mëparshmi, u pranua 
në mënyrë të shprehur. Vetë vendimi nr.9/2010 ka një ngarkesë politike, të 
dallueshme nga vendimet e tjera përmes të cilave Gjykata Kushtetuese reali-
zon kontrollin e kushtetutshmërisë së akteve normative. Në fakt, ligje si ky i 
ashtuquajtur i lustracionit, në unicitetin e tyre parashikohen dhe paragjykohen 
si rregulla sjellje që, në një shoqëri në tranzicion demokratik, synojnë mbyl-
ljen e një etape dhe nisjen e një tjetre, ndaj edhe metodat dhe instrumentet 
që përdoren nga legjislatori në këtë rast meritojnë një këqyrje shumë të ku-
jdesshme, në mënyrë që padrejtësitë e shkuara të mos shkaktojë të reja, duke 
delegjitimuar parimet demokratike dhe të shtetit të së drejtës. Gjithsesi nuk 
është lustracioni per se qëllimi i këtij komenti, por menduam ta theksojmë, që 
lexuesi ta konsiderojë, sidoqoftë, si sfondin në të cilin është analizuar e drejta 
e punës.

Përsa i përket vetë asaj, tek shtjellimi që i bën nenit 49 të Kushtetutës 
Gjykata i shmanget butësisht fjalisë së parë hapëse të dispozitës kushtetuese 
që parashikon se “secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të 
ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë”. Në fakt, neni 49 i Kushtetutës 
çelet me një fjali që mund të konsiderohet më shumë si qasje programatike144, 
sesa si një e drejtë subjektive. Përkundrazi, sipas Gjykatës zgjedhja  e profe-
sionit, e vendit të punës dhe e sistemit të kualifikimit profesional është një e 

144  Jo rastësisht neni 59 i Kushtetutës vendos si objektiv të parë social synimin për 
“punësimin në kushte të përshtatshme të të gjithë personave të aftë për punë”.
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drejtë e individit ndërkohë që sigurimi i mjeteve të jetesës në mënyrë të ligjshme 
ka një tjetër status, atë të qëllimit. Pra, Gjykata pranon zgjedhjen e legjislatorit 
kushtetues për të mos identifikuar në mënyrë specifike tek neni 49 i Kush-
tetutës të drejtën e individit (të papunë) për një punë dhe, respektivisht, dety-
rimin e autoriteteve publike për t’ia mundësuar atij këtë. Me fjalë të tjera, 
ndonëse neni 49 konsiderohet rëndom si dispozita kushtetuese që parashikon 
të drejtën për punë, praktikisht gjendemi përpara një të drejte “të papërkryer”, 
e cila nuk mund të mbrohet dhe as të kërkohet përpara gjykatës. Nga ana 
tjetër, siç u theksua edhe më lart, krejt ndryshe qëndron situata me të drejtën 
për të zgjedhur llojin e punës/profesionit dhe vendin e punës, të cilat janë 
të drejta subjektive të parashikuara qartë nga Kushtetuta. Si të tilla ato edhe 
kufizohen nga rregullat e arsyeshme që mund t’i atribuohen vlerësimeve të së 
mirës së përgjithshme. Situata ndryshon kur shteti kthehet në kontrollorin e 
kushteve objektive të pranimit në një vend pune. Në këto raste, kufizimet janë 
të lejueshme vetëm për kushte shumë të limituara dhe të mirëpërcaktuara. 
Në përgjithësi, ligjvënësi mund të caktojë kushte të tilla vetëm kur ato janë 
të nevojshme për të nxjerrë në pah rreziqet e mundshme që mund të prekin 
interesat e një rëndësie themelore në komunitet.

Në arritjen e këtyre konkluzioneve Gjykata Kushtetuese u ndikua 
posaçërisht nga jurisprudenca e Gjykatës Federale Gjermane (Vendimi 7 Bver-
fGE 377). 
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Vendimi nr.10, datë 19.03.2008 (V-10/2008 – Për licensimin e lojrave të 
fatit dhe kazinotë)

 
Fjalë kyçe: liria ekonomike; lojra elektronike/të fatit; licensim; diskriminim; 

rol rregullator i shtetit.

“Liria e veprimtarisë ekonomike nënkupton kryesisht të drejtën për të 
lidhur kontrata, individualisht ose kolektivisht, lirisht dhe mbi bazën e vullnetit 
personal, të drejtën për të zgjedhur aktivitetin që dëshiron të ushtrojë individi, të 
drejtën për të pasur një punë sipas preferencës, etj.. 

Liria e veprimtarisë ekonomike lidhet drejtpërdrejt edhe me hapësirën që 
i lihet individit për të vepruar me qëllim zhvillimin e lirë të personalitetit të tij 
aty, ku ai e sheh veten më produktiv. Kjo liri përfshin të gjitha të drejtat që lidhen 
me prodhimin, shpërndarjen ose konsumin e mallrave dhe të shërbimeve. Forma 
më e lartë e lirisë ekonomike nënkupton të drejtën e pronës, lirinë e qarkullimit të 
punës, të kapitalit dhe të mallrave pa asnjë kufizim. Në këtë kuptim, individi ka 
të drejtë të punojë, të prodhojë, të konsumojë dhe të investojë në çdo mënyrë që i 
pëlqen dhe kjo liri duhet të mbrohet nga shteti. 

Lira e veprimtarisë ekonomike është një liri negative për aq kohë sa lidhet 
me vullnetin e individit për të zgjedhur fushën e ushtrimit të kësaj veprimtarie duke 
hyrë lirisht në marrëdhënie ekonomike me subjekte të tjera. Përveç kësaj, liria e 
veprimtarisë ekonomike ka dhe aspektin e saj pozitiv. Ai përmban detyrimin e 
shtetit që, nëpërmjet ligjvënësit, të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie, me qëllim 
që krahas lirisë së veprimtarisë ekonomike të garantohet edhe parimi i shtetit social 
dhe i të mirës së përbashkët. Ky detyrim për rregullim i ligjvënësit shprehet nëpër-
mjet nxjerrjes së normave konkrete juridike, me anë të të cilave synohet disiplinimi 
i ushtrimit të veprimtarisë së lirë ekonomike në sektorë apo fusha të caktuara.” 

Rrethanat e çështjes

Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr.9744, datë 28.05.2007 “Për disa 
ndryshime e shtesa në ligjin nr.8701, datë 01.12.2000 “Për lojërat e fatit, ka-
zinotë dhe hipodromet”, ka bërë disa ndryshime, me anë të të cilave, midis të 
tjerave, është bërë edhe ripërkufizimi i konceptit të lojërave elektronike me fi-
tim në çast. Për këtë qëllim, neni 2 i këtij ligji parashikon se: “Nuk konsidero-
hen lojëra elektronike me fitim në çast makinat elektronike apo kompjuterat 
elektronikë, të cilët kanë më shumë se një pozicion loje. Lojërat elektronike 
me fitim në çast, sipas këtij ligji, konsiderohen vetëm makinat e tipit slot. Per-
sonat, të cilët kanë instaluar makina elektronike apo kompjutera elektronikë, 
të cilët nuk konsiderohen si të tillë nga paragrafi i mësipërm, detyrohen t’i 
heqin ato brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.”

Shoqata “Lidhja e biznesmenëve të lojërave elektronike” ka paraqitur 
para Gjykatës Kushtetuese një kërkesë me anë të së cilës pretendon se neni 2, 
pika e 3 e ligjit nr.9744, datë 28.05.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
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ligjin nr.8701, datë 01.12.2000 “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet” 
i ndryshuar, i cili jep një përkufizim të ri të lojërave elektronike me fitim në çast duke 
përcaktuar si të tilla vetëm makinat elektronike të tipit slot, është antikush-
tetues dhe si i tillë duhet të shfuqizohet. Sipas kërkuesit, ndryshimi që sjell 
ligji i ri është (ndër të tjera) cenim i lirisë së veprimtarisë ekonomike, e sank-
sionuar nga neni 11 i Kushtetutës, pasi ndalon ushtrimin e kësaj veprimtarie 
për këto lloj makinerish në mënyrë të pajustifikuar. Kufizimi në këtë rast është 
bërë në mungesë të një interesi publik, i cili, sipas kërkuesit, është i vështirë të 
evidentohet. Kërkuesi pretendon se ky ndryshim i ligjit e ka cenuar në të dre-
jtën e tij për të ushtruar lirisht veprimtarinë ekonomike si dhe në të drejtën e 
pronës për shkak se, sipas tij, ai nuk mund t’i shesë apo tjetërsojë makinat që, 
në bazë të këtij ligji, nuk mund t’i përdorë më. Këto të drejta, sipas kërkuesit, 
janë shkelur pa respektuar një proces të rregullt ligjor si dhe parimin e sigurisë 
juridike. 

Arsyetimi i Gjykatës 

Liria e veprimtarisë ekonomike është një prej koncepteve më të reja 
që ka zënë vend në kushtetutat moderne. Kjo liri nënkupton kryesisht të dre-
jtën për të lidhur kontrata, individualisht ose kolektivisht, lirisht dhe mbi ba-
zën e vullnetit personal, të drejtën për të zgjedhur aktivitetin që dëshiron të 
ushtrojë individi, të drejtën për të pasur një punë sipas preferencës, etj.. Një 
individ i lirë ekonomikisht është ai që mund të kontrollojë plotësisht  punën 
ose pronën e tij. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se liria e veprimtarisë ekonomike lid-
het drejtpërdrejt edhe me hapësirën që i lihet individit për të vepruar me qël-
lim zhvillimin e lirë të personalitetit të tij aty, ku ai e sheh veten më produktiv. 
Kjo liri përfshin të gjitha të drejtat që lidhen me prodhimin, shpërndarjen ose 
konsumin e mallrave dhe të shërbimeve. Forma më e lartë e lirisë ekonomike 
nënkupton të drejtën e pronës, lirinë e qarkullimit të punës, të kapitalit dhe të 
mallrave pa asnjë kufizim. Në këtë kuptim, individi ka të drejtë të punojë, të 
prodhojë, të konsumojë dhe të investojë në çdo mënyrë që i pëlqen dhe kjo liri 
duhet të mbrohet nga shteti. 

Liria e veprimtarisë ekonomike përmban në vetvete shumë të drejta 
dhe liri si: liria e biznesit ose aftësia për të krijuar dhe mbyllur një sipërmar-
rje, liria e tregtisë ose mungesa e barrierave lidhur me importimin dhe eks-
portimin e mallrave dhe shërbimeve, liria monetare si masë për të garantuar 
qëndrueshmëri të çmimit, liria fiskale mbi të ardhurat qoftë individuale qoftë 
ndaj biznesit në mënyrë të veçantë, të drejtat e pronës si aftësi e individëve për 
të grumbulluar, poseduar dhe disponuar sende të lirë nga ndërhyrja e shtetit, 
liria e investimit dhe qarkullimit të lirë të kapitaleve, veçanërisht kapitalit të 
huaj, liria financiare dhe pavarësia nga kontrolli shtetëror, liria e punës për të 
ndërvepruar pa kufizime nga shteti.

E parë në këtë këndvështrim, Gjykata Kushtetuese nënvizon se lira e 



410

veprimtarisë ekonomike është një liri negative për aq kohë sa lidhet me vull-
netin e individit për të zgjedhur fushën e ushtrimit të kësaj veprimtarie duke 
hyrë lirisht në marrëdhënie ekonomike me subjekte të tjera. Përveç kësaj, liria 
e veprimtarisë ekonomike ka dhe aspektin e saj pozitiv. Ai përmban detyrimin 
e shtetit që, nëpërmjet ligjvënësit, të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie, me 
qëllim që krahas lirisë së veprimtarisë ekonomike të garantohet edhe parimi 
i shtetit social dhe i të mirës së përbashkët. Ky detyrim për rregullim i ligjvë-
nësit shprehet nëpërmjet nxjerrjes së normave konkrete juridike, me anë të 
të cilave synohet disiplinimi i ushtrimit të veprimtarisë së lirë ekonomike në 
sektorë apo fusha të caktuara. Në këtë rast, shteti duhet të luajë rolin e katal-
izatorit për realizimin efektiv të lirisë ekonomike nga njëra anë dhe mbrojtjes 
së kësaj lirie, nga ana tjetër. Vetëm shteti mund të arrijë të krijojë mjedisin e 
vërtetë dhe optimal për ushtrimin e kësaj lirie vetjake, prandaj ai duhet parë si 
rregullator me qëllim mbrojtjen e tregut nga deformimet që natyrshëm mund 
t’i mbart me vete zhvillimi i lirë i veprimtarisë ekonomike.145 

Nisur nga roli aktiv i shtetit, hartuesi i Kushtetutës ka parashikuar 
kriteret mbi bazën e të cilave ai mund të ndërhyjë për të rregulluar ushtrimin e 
kësaj të drejte. Konkretisht, neni 11/3 i Kushtetutës, ku bazohet edhe kërkue-
si në pretendimet e tij, parashikon se kufizimet e lirisë së veprimtarisë eko-
nomike mund të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme 
publike. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se kemi të bëjmë me kritere 
që lidhen drejtpërdrejt me një liri konkrete, siç është ajo e veprimtarisë eko-
nomike. Nisur dhe nga struktura e Kushtetutës, e veçanta e kësaj dispozite 
është se ajo nuk është parashikuar në grupin e të drejtave dhe lirive të tjera, 
por në pjesën ku parashikohen parimet themelore mbi të cilat mbështetet or-
ganizimi dhe funksionimi shtetëror i vendit. Pra, hartuesi i Kushtetutës ka 
preferuar ta konsiderojë lirinë e veprimtarisë ekonomike së pari, si parim bazë 
të sistemit ekonomik të Republikës së Shqipërisë dhe së dyti, si pjesë e kata-
logut të lirive dhe të drejtave të shtetasve. Është pikërisht ky element dallues 
i kësaj lirie, pra qenia e saj si një nga shtyllat e shtetit demokratik, që i jep 
kësaj lirie një natyrë të veçantë. Kjo veçanti shprehet edhe në aspektin e para-
shikimit të kriterit kufizues në të njëjtën dispozitë që duhet të aplikohet në 
raste konkrete. Pavarësisht këtij kriteri kufizimi, duke qenë se Gjykata Kush-
tetuese po shqyrton cenimin ose jo të kësaj lirie të lidhur ngushtë me sferën 
e individit, është e detyruar t’i drejtohet edhe përmbajtjes së nenit 17/1 të 
Kushtetutës, e cila shtrihet ndaj të gjitha të drejtave dhe lirive të parashikuara 
në të. Konkretisht, dispozita e nenit 17/1 parashikon: “kufizime të të drejtave 
dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me 
ligj, për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi 
duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë.” Pra, kjo dis-

145 Shih praktikën e Gjykatës Europiane të Drejtësisë në Luksemburg: çështja 8/74 
Procureur du Roi kundër Dassonville (1974) ECR 837; çështja Saeger vs. Dennemeyer 
(1991) ECR i-4221.
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pozitë, përveç arsyes publike, të cilën e gjejmë edhe tek neni 11/3, përmban 
detyrimin për të respektuar edhe kritere të tjera, si: kufizimi me anë të ligjit 
dhe ekzistenca e raportit të drejtë midis kufizimit dhe gjendjes që e dikton 
atë. Parimi i njohur i proporcionalitetit nënkupton që ndërhyrja e ligjvënësit 
për kufizimin e një të drejte të caktuar të bëhet me mjete të përshtatshme që i 
përgjigjen drejt qëllimit që synohet të arrihet. 

Me anë të dispozitës objekt shqyrtimi është ndryshuar përkufizimi i 
termit “makina elektronike” duke përjashtuar si të tilla makinat me shumë 
pozicione loje. Subjektet, të cilat posedojnë këto lloj makinash, sipas dispoz-
itës së ndryshuar, nuk duhet t’i përdorin më ato, në rast se nuk përmbushin 
kriteret e përcaktuara për këtë qëllim. Pra, ligjvënësi me anë të këtij ndryshimi 
ka parashikuar kritere shtesë me qëllim përdorimin e një tipi të caktuar ma-
kine elektronike nga subjektet e licencuara për ushtrimin e këtij aktiviteti. Ky 
fakt, në vetvete mund të barazohet me një kufizim, pasi tashmë për subjektet 
konkrete, ndryshon situata aktuale, duke ngushtuar ushtrimin e veprimtarisë 
lidhur me këtë lloj makine për shkak të kritereve të reja të vendosura nga dis-
pozita objekt shqyrtimi. 

Gjykata Kushtetuese çmon se, për rastin konkret, shtimi i kritereve 
nga ana e ligjvënësit me qëllim ushtrimin e një veprimtarie të caktuar, është 
brenda hapësirës së tij të veprimit dhe vlerësimit. Është e drejtë e ligjvënësit 
të vlerësojë rast pas rasti nevojën e ndërhyrjes me anë të një rregullimi të ri. 
Nevoja e një bashkëjetese të qetë midis anëtarëve të shoqërisë si dhe objek-
tivave me interes të përgjithshëm, nuk do të thotë detyrimisht që të drejtat 
themelore të garantohen pa asnjë kufizim.146 Detyra e Gjykatës Kushtetuese, 
kur ushtron kontroll ndaj ndërhyrjeve të ligjvënësit në rregullime që prekin 
të drejtat dhe liritë themelore, është vlerësimi nëse ky kufizim është bërë si-
pas kritereve të përcaktuara shprehimisht në Kushtetutë, pra me ligj, për një 
interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe në përpjesëtim 
me gjendjen që e ka diktuar atë. Koncepti kushtetues i interesit publik, ashtu 
siç është trajtuar tashmë në disa raste nga kjo Gjykatë, është mjaft i gjerë dhe 
duhet parë në këndvështrimin e dispozitës konkrete që paraqitet për kontroll 
para saj.147 Është e vështirë të radhiten në mënyrë shteruese rastet e interesit 
publik ose të arsyes publike që të çojnë në kufizimin e një të drejte themelore. 
Ato mund të renditen vetëm negativisht, pra në aspektin e kufizimit konkret. 
Në praktikën kushtetuese është pranuar tashmë se ligjvënësi, parimisht, është 
i lirë të veprojë brenda hapësirës së tij normuese duke përcaktuar qartë dhe 
rast pas rasti qëllimet që kërkon të arrijë.148 

146 Vendimi i Gjykatës Europiane të Drejtësisë në Luksemburg i 4 korrik 2000, 
çështja Haim, C-424/97, Rec p.I-5123.
147 Vendime të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë: V-16/2004; 
V-35/2007.
148 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Federale Gjermane: BVerfGE 76,1.
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Në respektim të interesit publik, pranohen si kufizime të arsyeshme 
të lirisë së veprimtarisë ekonomike iniciativat e ligjvënësit, të cilat shërbejnë 
për një rregullim të tregut apo interesave të një shteti social.149 Këto masa të 
ligjvënësit mund të jenë të shumëllojshme, madje edhe të karakterit monetar, 
si p.sh. vendosja e tatimeve dhe taksave, e cila konsiderohet në vetvete si një 
lloj kufizimi.150 Është konsideruar në përgjithësi i mjaftueshëm garantimi i 
mundësisë së individit për të zgjedhur lirisht fushën e veprimtarisë së tij (ini-
ciativa ekonomike) dhe për të realizuar idetë e tij mbi aktivitetin ekonomik që 
ai ka zgjedhur. Ajo që ka rëndësi në këtë rast është që thelbi i këtij aktiviteti 
të individit të mos cenohet deri në atë masë sa të bëhet i pamundur ushtrimi 
i tij.151 

Sa më sipër, Gjykata Kushtetuese çmon se interesi publik që e ka 
çuar ligjvënësin drejt amendimit të ligjit objekt shqyrtimi ka qenë i tillë që e 
justifikon ndërhyrjen e tij. Rritja e garancisë për të marrë pjesë në lojërat e 
fatit nëpërmjet rritjes së kontrollit ndaj subjekteve që ushtrojnë këtë aktivitet, 
forcimi i rregullave të licencimit dhe përmirësimi i shpërndarjes gjeografike 
të subjekteve, rritja e të ardhurave në buxhetin e shtetit nëpërmjet rritjes së 
detyrimeve tatimore, kategorizimi dhe ndarja e lojërave të fatit, mbrojtja më e 
mirë e të rinjve, etj., konsiderohen nga Gjykata Kushtetuese si arsye të rëndë-
sishme publike që përligjin rregullimin e ri. Të gjitha këto interesa ligjvënësi 
i ka parë të arsyeshme t’i garantojë nëpërmjet shtimit të kritereve për marrjen 
e licencës për këtë qëllim. Ligjvënësi e ka lënë rrugën të hapur për secilin 
subjekt që përmbush kriteret e vendosura për ushtrimin e aktivitetit edhe për 
makinat me shumë pozicione loje. 

Nisur nga ky fakt, Gjykata Kushtetuese çmon se vetëm shtimi i krit-
ereve për ushtrimin e një veprimtarie të caktuar, pa u shoqëruar me masa 
përjashtuese ose diskriminuese karshi subjekteve të tjera, nuk mund të kon-
siderohet si antikushtetues për sa kohë që aktiviteti nuk cenohet në thelbin e 
tij ose bëhet i pamundur për t’u ushtruar. Të gjithë subjektet që do të duan të 
marrin një licencë për ushtrimin e aktivitetit edhe për makineritë me shumë 
pozicione loje, janë të lirë ta bëjnë këtë pasi të kenë plotësuar kushtet për 
marrjen e licencës. Vetëm pamundësia për të plotësuar kriteret e subjekteve 
nuk mund të konsiderohet cenim i veprimtarisë ekonomike. Nuk është në 
përgjegjësinë dhe detyrimin e shtetit t’u bëjë të mundur nga pikëpamja finan-
ciare subjekteve ushtrimin e një aktiviteti të caktuar. Detyrimi i shtetit është të 
hartojë kuadrin e nevojshëm ligjor për këtë qëllim duke u krijuar mundësinë 
të gjithëve të konkurrojnë në një treg të lirë. 

149 Vendimi i Gjykatës Europiane të Drejtësisë në Luksemburg i 21 shtator 1999, 
Laara dhe të tjerë C-124/97, Rec.p.I-6067.
150 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Federale Gjermane: BVerfGE 29, 
260.
151 Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Federale Gjermane: BVerfGE 4, 7 
(16); 8, 274.
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Gjykata çmon se ligjvënësi ka respektuar parimin e vendosjes së ra-
portit të drejtë midis interesit publik dhe garantimit e mbrojtjes së lirisë së 
individit, duke forcuar kriteret e licencimit me qëllim rritjen e garancisë dhe 
mbrojtjes së konsumatorëve, të grupeve vulnerabël si dhe shtimin e të ard-
hurave në buxhetin e shtetit. Në të njëjtën kohë, ligjvënësi u ka dhënë subjek-
teve tregtare mundësinë e ushtrimit të mëtejshëm të aktivitetit të tyre në rast 
të plotësimit të kritereve prej tyre.  

 Lidhur me kriterin e dytë të kufizimeve të të drejtave dhe lirive 
themelore, pra proporcionalitetit të ndërhyrjes legjislative, Gjykata Kush-
tetuese vlerëson se rregullimi i ligjvënësit është në përpjesëtim të drejtë me 
qëllimin që e ka diktuar një veprim të tillë. Siç u tha më lart, qëllimi që kërkon 
të arrijë ligjvënësi me anë të rregullimit të ri është disiplinimi i ushtrimit të një 
veprimtarie ekonomike, konkretisht i lojërave të fatit. Në një situatë të pasta-
bilizuar ende, edhe për shkak se kjo veprimtari është relativisht e re në vendin 
tonë, shteti është i detyruar që të bëjë të gjitha përpjekjet e duhura me qëllim 
kontrollimin dhe ndalimin e përhapjes së varësisë ndaj bixhozit të shtresave 
më të prirura ndaj këtij fenomeni. Shteti, duke vendosur kritere më të forta 
për licencimin e subjekteve, ka mundësi të ndalojë përhapjen e pakontrolluar 
dhe të padisiplinuar të kësaj veprimtarie duke mbrojtur konsumatorët. Në 
këtë kuptim, nisur nga faktorë ekonomikë dhe socialë, ligjvënësi ka gjetur 
shtimin e kritereve të licencimit si mjet të përshtatshëm për realizimin e rolit 
rregullues të shtetit. 

Mendimi i pakicës

Gjyqtarët Gj.Sauli, K.Peçi dhe K.Puto kanë arsyetuar qëndrimin e 
kundërt në këtë mënyrë:  

Një nga parakushtet kryesore për respektimin e lirisë së veprimtarisë 
ekonomike është ekzistenca e shtetit të së drejtës. Nëse kriteret e shtetit të së 
drejtës nuk reflektohen në marrëdhënien shtet-individ, atëherë mund të nxir-
ren ligje arbitrare ose të paqarta që cenojnë lirinë e veprimtarisë ekonomike 
dhe sigurinë ligjore. Natyrisht, kërkesa për siguri ligjore nuk do të thotë se 
legjislacioni duhet të mbetet gjithmonë i pandryshuar, por ajo kërkon që këto 
ndryshime të synojnë të sjellin si rregull pasoja pozitive, konkretisht mbrojtjen 
sa të jetë e mundur më shumë të veprimtarisë ekonomike. Por, liria e individit 
për të ushtruar një veprimtari ekonomike, ashtu si dhe e drejta e pronës, nuk 
janë të pakufizuara. Ato mund të kufizohen në kushtet e neneve 11/3 dhe  17 
të Kushtetutës, dispozita këto të marra në harmoni me njëra tjetrën.

Në rastin në gjykim, kërkuesi pretendon se ndryshimi që prezanton 
neni 2 i ligjit nr.9744, datë 28.05.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.8701, datë 01.12.2000 “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet””, jep 
një përkufizim të ri të “lojërave të fatit”, që ndryshon nga përkufizimi që ekzis-
tonte përpara hyrjes në fuqi të ligjit të ri. Kjo ka sjellë si pasojë cenimin e lirisë 
së veprimtarisë ekonomike, sepse sipas përkufizimit të ri “nuk konsiderohen 
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lojëra elektronike me fitim në çast makinat elektronike apo kompjuterët elek-
tronikë, të cilët kanë më shumë se një pozicion loje” (paragrafi i parë i pikës 
3 të nenit të sipërpërmendur). Ky ndryshim, i cili sipas paragrafit të dytë të 
dispozitës së mësipërme pasohet dhe me detyrimin e heqjes së makinave elek-
tronike me më shumë se një pozicion loje brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi 
e këtij ligji, përbën një kufizim të aplikuar gjatë ecurisë së veprimtarisë eko-
nomike të subjekteve, të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në bazë të lejeve 
të dhëna nga organet kompetente. Ky kufizim sjell automatikisht reduktimin 
drastik të të ardhurave që këto subjekte përfitonin nga biznesi i tyre.

Gjykata Kushtetuese, gjatë kontrollit abstrakt të normës së ankimuar, 
duhet të identifikonte nëse kriteret e përcaktuara nga nenet 11 (paragrafi 3) 
dhe 17 të Kushtetutës janë respektuar apo jo nga legjislatori, për të dhënë 
më pas vendimin nëse ky kufizim i lirisë së veprimtarisë ekonomike ishte 
konform Kushtetutës. Siç del, qëllimi që kërkon të arrijë ligjvënësi me anë 
të rregullimit të ri është disiplinimi i ushtrimit të një veprimtarie ekonomike 
thjesht për një interes publik. Veç kësaj, sipas nenit 17 të Kushtetutës, shkalla 
e kufizimit të së drejtës duhet të jetë në raport me qëllimin që kërkohet të arri-
het, pra, ky kufizim që sjell rregulli i ri, duhet të jetë jo vetëm i domosdoshëm, 
d.m.th. për arsye të rëndësishme publike, por dhe mënyra më e përshtatshme 
për të arritur këtë qëllim. Por, duke ballafaquar qëllimet e ndryshimeve me 
rregullimet ligjore rezulton se tek ligji ekzistues nr.8701 (që është dhe ligji 
bazë), në nenin 3, paragrafi 1, i titulluar “Mbrojtja e të miturve”, është rritur 
mosha e personave që futen dhe luajnë në mjediset e lojërave të fatit, kazinove 
dhe hipodromeve nga 18 në 21 vjeç. Pra është kufizuar pjesëmarrja e të rinjve. 
Paragrafi i tretë i këtij neni vendos rregulla lidhur me ndalimin e nxitjes së 
lojërave të fatit, ndërsa paragrafi 4 vendos rregulla lidhur me ndalimin e pub-
licitetit të këtyre lojërave. Po kështu, për kufizimin e efekteve negative, neni 4, 
pika 3/b bën kufizimin e numrit të mjeteve në një sallë lojërash elektronike. 
Neni 15 siguron disiplinimin  e ushtrimit të veprimtarisë së lojërave të fatit 
dhe vendos edhe sanksionet administrative përkatëse, ndërsa neni 16 vendos 
sanksione në lidhje me mosrespektimin e detyrimeve tatimore. Pra, nga sa 
më sipër del qartë se rregullimi i ri nuk është i domosdoshëm dhe nuk është 
bërë për arsye të rëndësishme publike. Legjislatori, nëse dëshironte të vinte 
kufizime të mëtejshme, mund të kishte gjetur dhe aplikuar mënyra të tjera 
jo kaq drastike, si p.sh. mund të ndalonte dhënien e licencave të reja, etj.. 
Ndalimi i plotë i përdorimit të makinave me më shumë se një pozicion për 
subjektet e licencuara me “leje ushtrimi veprimtarie për lojëra fati”, ndërkohë 
që ato i lejohen kazinosë, bën edhe më të qartë që kjo ndërhyrje nuk është në 
përpjesëtim me qëllimin që synohet të arrihet dhe me pasojat e shkaktuara.

Shumica, në vendimin e saj, pajtohet me argumentin e paraqitur nga 
përfaqësuesit e Kuvendit dhe të Këshillit të Ministrave se nuk preket thelbi i 
së drejtës së kërkuesve përderisa ata kanë të drejtë të aplikojnë dhe të mar-
rin licencën e kazinosë, pra kanë mundësi sërish të përdorin makineritë elek-
tronike me më shumë se një pozicion. Me këtë arsyetim duket se nuk merret 
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fare në konsideratë se veprimtaria e kazinosë është një lloj tjetër biznesi që ka 
kritere dhe kushte të tjera që mund të jenë të paarritshme nga kërkuesit. Por, 
edhe sikur kriteret për marrjen e kësaj licence të ishin të arritshme, problemi 
është që subjektet kërkuese, nga pikëpamja kushtetuese, janë të lira të zgjed-
hin llojin e biznesit, prandaj ato nuk mund të detyrohen që të ngrenë veprim-
tarinë e tyre në nivel kazinoje. Kjo përballje në kritere mes subjekteve kërkues 
dhe kazinosë nuk del askund në dispozitat e ligjit nr.9744, datë 28.05.2007 që 
kundërshtohen, prandaj është pa lidhje të drejtpërdrejtë me çështjen. Kërkue-
sit, duke qenë të licencuar, kanë përdorur pa asnjë pengesë makinat me më 
shumë se një pozicion, deri përpara ripërkufizimit që u bëri “lojërave elek-
tronike” ligji i sipërcituar. Në këto kushte, e drejta e tyre mund të kufizohej 
veçse pas mbarimit të afatit të licencës, por jo të ndërpritej menjëherë, sepse 
kjo dëmtoi thelbin e të drejtës së tyre për të ushtruar të lirë veprimtarinë eko-
nomike.

Koment

Vendimi i përzgjedhur më lart është një ndër më të përpunuarit e ju-
risprudencës së Gjykatës Kushtetuese deri më sot. Në vendim, lexuesi i in-
teresuar, qoftë ky profesionist i së drejtës ose jo, gjen një zbërthim të detajuar 
të nenit 11 të Kushtetutës që parashikon parimin e lirisë ekonomike. Gjykata 
e ka analizuar parimin dhe ka dalë në konkluzionin se ai ngërthen në vetvete 
sa dimensionin e një një lirie negative – sepse lidhet me vullnetin e individit për 
të zgjedhur fushën e ushtrimit të një veprimtarie, duke hyrë lirisht në marrëd-
hënie ekonomike me subjekte të tjera, po aq edhe dimensionin pozitiv – sepse 
liria e veprimtarisë ekonomike, që të ekzistojë si e tillë në thelb kërkon përf-
shirjen e shtetit, pasi vetëm shteti mund të arrijë të krijojë mjedisin e vërtetë 
dhe optimal për ushtrimin e kësaj lirie vetjake. 

Gjejmë me shumë interes të sjellim në vëmendje të lexuesit një tjetër 
dikotomi të parimit të lirisë ekonomike. Me shumë profesionalizëm, Gjykata 
evidenton dy momente të dallueshme (edhe nga doktrina) të parimit: 1) mo-
mentin e zgjedhjes së  “aktivitetit që dëshiron të ushtrojë individi (ose të një punë 
sipas preferencës, lidhjes së një kontrate, etj.)”; dhe 2) momentin e ushtrimit të 
kësaj veprimtarie, që kërkon ndërhyrjen e shtetit “me qëllim që, krahas lirisë 
së veprimtarisë ekonomike të garantohet edhe parimi i shtetit social dhe i të mirës së 
përbashkët”. Iniciativa pra, është e lirë, ndërsa ushtrimi i aktivitetit (forma, 
kohëzgjatja etj.) është objekt i kufizimeve, për “nevoja të një bashkëjetese të qetë 
midis anëtarëve të shoqërisë si dhe objektivave me interes të përgjithshëm”. Sipas 
Gjykatës, në respektim të interesit publik, pranohen si kufizime të arsyeshme 
të lirisë së veprimtarisë ekonomike iniciativat e ligjvënësit, të cilat shërbejnë 
për një rregullim të tregut apo interesave të një shteti social.

Në vijim të këtij abstragimi doktrinar, vlen të theksohet një element 
shumë i rëndësishëm i ravijëzuar nga Gjykata në mënyrë implicite në këtë 
vendim: ai i shtetit social (i cili shpallet nga “Ne, Populli i Shqipërisë” që në 
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Preambulën e Kushtetutës). Në fakt, sikundër pranohet pa ekuivok edhe nga 
Gjykata, parimi i lirisë ekonomike është parim bazë i sistemit ekonomik të Re-
publikës dhe një nga shtyllat e shtetit. Ai lidhet me lirinë e biznesit, lirinë e tregtisë, 
mungesën e barrierave, lirinë monetare e fiskale, të drejtat e pronës, etj. E thënë ndry-
she, liria ekonomike është elementi thelbësor i asaj filozofie ekonomike që e 
njohim si kapitalizëm. Ky vendim i Gjykatës Kushtetuese, nga fillimi në fund 
të tij, nuk është gjë tjetër veçse demonstrim i elementit balancues të lirisë eko-
nomike, që është interesi i shtetit social. Nëse do të kërkohet të përmblidhej e 
gjithë ratio decidendi e vendimit në një fjali të vetme, ajo do të ishte se “liria eko-
nomike mund të zhvillohet vetëm në përputhje me interesat e shtetit social dhe të mirës 
së përbashkët”. E kundërta do të pasohej me “deformimet që natyrshëm mund t’i 
mbart me vete zhvillimi i lirë i veprimtarisë ekonomike”.

Përsa i përket fakteve dhe rrethanave konkrete të vendimit, ai është 
produkt i shumicës së thjeshtë (vetëm 5 nga 9 anëtarë të Gjykatës votuan për 
rrëzimin e kërkesës). Si rëndom në këto raste, fjala kyç ishte “proporcional-
iteti” i ndërhyrjes. Sipas mendimit të gjyqtarëve të pakicës “legjislatori, nëse 
dëshironte të vinte kufizime të mëtejshme, mund të kishte gjetur dhe aplikuar 
mënyra të tjera jo kaq drastike; e drejta e tyre mund të kufizohej veçse pas mbari-
mit të afatit të licencës, por jo të ndërpritej menjëherë, sepse kjo dëmtoi thelbin 
e të drejtës së tyre për të ushtruar të lirë veprimtarinë ekonomike”. 

Veçojmë nga mendimi i pakicës dallimin racional që bëhet mes krit-
ereve kufizuese që vendos neni 17 i Kushtetutës dhe atyre që specifikon vetë 
neni 11 i Kushtetutës. Sipas gjyqtarëve në pakicë “neni 17 i Kushtetutës është 
lex generalis, ndërsa si lex specialis në këtë rast shërben rregullimi i dhënë nga 
neni 11, paragrafi 3 i Kushtetutës, i cili kërkon që kufizimi i lirisë së veprim-
tarisë ekonomike të vendoset vetëm për “arsye të rëndësishme publike”, duke 
u shndërruar kështu në një barrikadë ndaj kufizimeve të lirisë së veprimtarisë 
ekonomike që mund të bëhen thjesht për një “interes publik”, term ky jashtëza-
konisht i gjerë, me të cilin mund të abuzohet.” Do të ishte me shumë interes një 
përpunim i mëtejshëm në të ardhmen nga Gjykata Kushtetuese i nocioneve 
“arsye të rëndësishme publike” përkundrejt “interes publik”. 



XVi. liria akademike 
dhe e kërkimit shkencor
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Vendimi nr. 9, datë 19.03.2008 (V-9/2008 – Për autonominë e arsimit të 
lartë)

 
Fjalë kyçe: arsimi i lartë; autonomia universitare; liria akademike; zgjedhja 

e drejtuesve; roli rregullator i ministrisë së arsimit.

“Shkenca dhe mësimdhënia mund të ekzistojnë dhe të sjellin progres vetëm 
kur janë të lira dhe të pavarura. Parimi i autonomisë universitare është i lidhur 
ngushtë dhe me parimin e lirisë akademike, i cili është shprehje e përpjekjeve për 
të mbrojtur, lirinë e mendimit shkencor të personave që merren me kërkime shken-
core dhe me mësimdhënie. Autonomia universitare është një formë institucionale 
e lirisë akademike dhe një parakusht për të garantuar përmbushjen e duhur të 
funksioneve që u janë besuar personelit mësimdhënës dhe institucioneve të arsimit 
të lartë. Autonomia universitare është thelbi i vetëqeverisjes, e nevojshme për ven-
dimmarrjen efektive të institucioneve të arsimit të lartë në përmbushjen e detyrave 
akademike dhe arsimore.

Respektimi i parimit të autonomisë së institucioneve të arsimit të lartë, të 
sanksionuar në nenin 57 pika 7 të Kushtetutës, kërkon që ligji të krijojë dimen-
sione të tilla, që institucionet e arsimit të lartë të pajisen me pushtet të mjaftueshëm 
për të marrë vendime në mënyrë të lirë e të pavarur. Vetëqeverisja, kolegjialiteti 
dhe drejtimi i përshtatshëm akademik janë elementë thelbësorë të autonomisë së 
vërtetë për institucionet e arsimit të lartë.

Meqenëse arsimi i lartë është një shërbim publik, me ligj mund t’u jepen 
organeve të pushtetit ekzekutiv kompetenca kontrolluese mbi universitetet, por këto 
kompetenca duhet të jenë të balancuara dhe proporcionale, në mënyrë që ushtrimi 
i tyre të mos cenojë autonominë e institucioneve të arsimit të lartë që është thelbi 
i vetëqeverisjes si dhe të kontribuojnë në zhvillimin pozitiv të marrëdhënieve të 
ndërsjellta. 

Ushtrimi i tagrës së vendimmarrjes përbën një shprehje të efektivitetit të 
autonomisë institucionale dhe ndërhyrja e shtetit, pikërisht në këtë aspekt thelbë-
sor, do të sillte vështirësi në zbatimin e ligjit dhe do të cenonte standardet kush-
tetuese të kësaj autonomie, si dhe të lirisë akademike.”

Rrethanat e çështjes 

Në ligjin nr.9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën 
e Shqipërisë” të miratuar nga Kuvendi i Republikës, fjalia e tretë e pikës 1 të 
nenit 23 parashikon se  “Autoriteti drejtues i një institucioni publik të arsimit 
të lartë, që konkurron në mandatin e dytë për të njëjtin funksion, duhet të 
sigurojë 60 për qind të numrit të vlefshëm të votave për t’u shpallur fitues”.

Gjithashtu,  pikat 2 dhe 3 të nenit 64 të ligjit të mësipërm kanë këtë 
përmbajtje: “Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka të drejtë të shfuqizojë çdo 
akt të nxjerrë nga autoritetet apo organet drejtuese të institucioneve të arsimit 
të lartë kur këto akte vijnë në kundërshtim me këtë ligj.” (pika 2) dhe “Në 
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raste flagrante ose shkelje të rënda të ligjit dhe akteve nënligjore nga rektori i 
një institucioni të arsimit të lartë, Ministri i Arsimit dhe Shkencës urdhëron 
pezullimin e tij, duke ia dërguar atë për procedura të mëtejshme Presidentit 
të Republikës, i cili duhet të përgjigjet brenda një muaji. Ministri i Arsimit 
dhe Shkencës cakton njërin prej zëvendësrektorëve që të zëvendësojë rektorin 
e pezulluar, deri në zgjedhjen e rektorit të ri, sipas këtij ligji. Ministri i Ar-
simit dhe Shkencës, menjëherë pas dekretimit të shkarkimit, shpall zgjedhje 
të parakohshme.” (pika 3).

Një grup subjektesh, i përbërë nga Konferenca e Rektorëve, Qendra 
“Forumi i Mendimit të Lirë” Tiranë, Rektori i Universitetit të Tiranës, etj., i 
janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese me një kërkesë me objekt: “Shfuqizimi 
si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i fjalisë 
së tretë të pikës 1 të nenit 23  dhe pikave 2 dhe 3 të nenit 64 të Ligjit 
nr.9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shq-
ipërisë”. Në kërkesën e tyre, subjektet pretendojnë se dispozitat e sipër-
cituara cenojnë ndër të tjera edhe parimin e  autonomisë së institucioneve 
të arsimit të lartë, të sanksionuar në nenin 57, pika 7 të Kushtetutës, sepse 
duke i njohur Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të drejtën për të shfuqi-
zuar aktet e institucioneve të arsimit të lartë, u heq atyre mundësinë për t’u 
vetëqeverisur.

Arsyetimi i Gjykatës

Për legjitimimin 

Konferenca e Rektorëve, sipas Ligjit nr.9741, datë 21.05.2007 “Për ar-
simin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, është një organ kolegjial i pavarur 
i autoriteteve drejtuese të institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë, 
që kryen veprimtari në fushën e zhvillimit, koordinimit dhe të kërkimit shken-
cor të arsimit të lartë. Ajo, duke patur në thelb karakterin e një organizate me 
anëtarësi, gjatë veprimtarisë së saj, shpreh opinione për probleme të respekti-
mit të autonomisë së institucioneve të arsimit të lartë, ose për çdo problem 
tjetër kur e gjykon të nevojshme, si dhe mban lidhje me shoqata homologe  
për nxitjen e shkëmbimeve universitare që ndihmojnë në përparimin e ar-
simit të lartë dhe kërkimin shkencor. Nisur nga lidhja që ekziston ndërmjet 
objektit të veprimtarisë së Konferencës dhe çështjes së paraqitur për shqyrtim, 
Gjykata Kushtetuese konkludon se Konferenca e Rektorëve legjitimohet në 
paraqitjen e kërkesës së saj para Gjykatës Kushtetuese në bazë të nenit 134, 
pika 1, shkronja “f ” dhe pikës 2 të Kushtetutës.

Qendra “Forumi i Mendimit të Lirë” është një organizatë jofitim-
prurëse, që ushtron aktivitetin e saj sipas legjislacionit në fuqi. Objekti i vep-
rimtarisë së kësaj organizate, i parashikuar në statut, është dhe nxitja e zhvil-
limit të legjislacionit në fushën e arsimit, mbrojtja e interesave të ndryshme 
të institucioneve arsimore të çdo niveli, respektimi i parimit të autonomisë 
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universitare si dhe promovimi i edukimit shoqëror e individual, bazuar në 
vlerat e demokracisë liberale. 

Për sa më sipër, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se objekti i 
veprimtarisë së kësaj organizate jofitimprurëse lidhet me çështjet kushtetuese 
të ngritura prej saj në kërkesën për gjykim, çka e legjitimon edhe këtë subjekt 
për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese për shqyrtimin e kërkesës.

Gjykata Kushtetuese vlerëson të drejtë pretendimin e subjekteve të in-
teresuara lidhur me moslegjitimimin e rektorëve të universiteteve për të marrë 
pjesë në gjykimin e çështjes. Në bazë të Ligjit nr.9741, datë 21.05.2007 “Për 
arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, rektori është autoritet drejtues i 
institucionit të arsimit të lartë dhe  si i tillë, ai nuk përfshihet në radhën e sub-
jekteve që vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese në bazë  të nenit 134, pika 1 
të Kushtetutës. Në këto kushte, rektori nuk  ka të drejtë që t’i drejtohet kësaj 
Gjykate për çështje që kanë të bëjnë me gjykime të kontrollit të kushtetutsh-
mërisë së normës.

Për lirinë akademike dhe autonominë universitare 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se për zgjidhjen e çështjes se mësipërme 
objekt gjykimi brenda aspektit të kontrollit kushtetues të normës së ligjit, të 
merret paraprakisht me kuptimin e parimit të autonomisë universitare. Ky 
parim, në vështrimin historik, filloi të formësohej kur u krijuan universitetet si 
entitete të shkencës dhe studimit dhe kur lindi nevoja e autonomisë së tyre, që 
synoi të siguronte pavarësinë e universiteteve nga shteti. Qëllimi i kësaj auton-
omie ishte ruajtja e lirisë së shkencës, kërkimit shkencor dhe mësimdhënies, 
si dhe mbrojtja e studiuesve dhe profesorëve nga influencat politike etj.,  nisur 
nga ideja se shkenca dhe mësimdhënia, normalisht, mund të ekzistojnë dhe 
të sjellin progres vetëm kur janë të lira dhe të pavarura. 

Parimi i autonomisë universitare është i lidhur ngushtë dhe me pari-
min e lirisë akademike, i cili është shprehje e përpjekjeve për të mbrojtur, lirinë 
e mendimit shkencor të personave që merren me kërkime shkencore dhe me 
mësimdhënie. Autonomia universitare është një formë institucionale e lirisë 
akademike dhe një parakusht për të garantuar përmbushjen e duhur të funk-
sioneve që u janë besuar personelit mësimdhënës dhe institucioneve të arsimit 
të lartë. Autonomia universitare është thelbi i vetëqeverisjes, e nevojshme për 
vendimmarrjen efektive të institucioneve të arsimit të lartë në përmbushjen e 
detyrave akademike dhe arsimore.

          Parimi i autonomisë universitare kërkon nga universitetet që 
të jenë subjekte të përgjegjshme dhe transparente në marrjen e vendimeve të 
tyre dhe në shpenzimet e fondeve. Kjo realizohet nëpërmjet mbikëqyrjes së 
veprimtarisë së universiteteve, nga organizma të ngarkuar për këtë qëllim, 
por  kjo mbikëqyrje duhet të kryhet pa cenuar parimin e autonomisë univer-
sitare. Respektimi i parimit të autonomisë së institucioneve të arsimit të lartë, 
të sanksionuar në nenin 57 pika 7 të Kushtetutës, kërkon që ligji të krijojë 
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dimensione të tilla, që institucionet e arsimit të lartë të pajisen me pushtet të 
mjaftueshëm për të marrë vendime në mënyrë të lirë e të pavarur. Vetëqeveris-
ja, kolegjialiteti dhe drejtimi i përshtatshëm akademik janë elementë thelbë-
sorë të autonomisë së vërtetë për institucionet e arsimit të lartë.

Këto elementë gjejnë shprehje në pikën 2 të nenit 3 të Ligjit nr.9741, 
datë  21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”. Sipas kësaj 
dispozite, autonomia e institucioneve të arsimit të lartë shprehet në këto dre-
jtime: në të drejtën e vetëqeverisjes së tyre në organizimin e strukturave të 
brendshme, në zhvillimin e veprimtarive nëpërmjet statuteve dhe rregulloreve 
të tyre; në të drejtën e zhvillimit të pavarur të veprimtarive kërkimore shken-
core për hartimin e programeve studimore dhe projekteve të kërkimit; në të 
drejtën për të caktuar kritere të pranimit të studentëve; në të drejtën për të ad-
ministruar  fonde publike ose për të mbledhur dhe administruar fonde të tjera, 
si dhe për të realizuar marrëveshje me qeverinë ose me organizma të tjera për 
trajnime, kualifikime ose për projekte kërkimore-shkencore.

Gjykata Kushtetuese vlerëson se, dispozita e mësipërme shpreh mini-
mumin e garantimit kushtetues të autonomisë universitare. Ajo është veça-
nërisht e rëndësishme sepse përbën bazën e autonomisë universitare, e cila 
nuk mund të kufizohet nga ligji. Autonomia universitare, duhet të zhvillo-
het në mënyrë që të inkurajojë dhe ndihmojë në zhvillimin e arsimit dhe të 
shkencës. Elementët bazë të saj nuk mund të kufizohen. Për çështje të tjera 
kufizimet mund të vihen, por edhe ato duhet të jenë legjitime, domethënë në 
pajtim me standardet kushtetuese.

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, sipas pikës 2 të nenit 64 të Ligjit 
nr.9741, datë 21.05.2007, i është dhënë e drejta që të shfuqizojë çdo akt të 
nxjerrë nga autoritetet apo organet drejtuese të institucioneve të arsimit të 
lartë, kur këto akte vijnë në kundërshtim me këtë ligj. Gjykata Kushtetuese 
vë në dukje, se nuk mund të ketë garantim të parimit të autonomisë së institu-
cioneve të arsimit të lartë në rast se mbikëqyrja prej Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës ushtrohet në mënyrën e parashikuar nga dispozitat e mësipërme. 
Kjo për faktin, se shfuqizimi i akteve që konsiderohen të paligjshme drejtpër-
drejtë nga Ministri apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës, siç është shprehur 
në ligj, i vendos universitetet nën kontrollin hierarkik të pushtetit ekzekutiv, 
sikur ato të ishin organe në vartësi të tij. Në këtë mënyrë ligji, nga garant për 
respektimin e parimit kushtetues të autonomisë së institucioneve të arsimit 
të lartë, kthehet në një instrument që e cenon atë nëpërmjet ndërhyrjes së 
organeve ekzekutive. 

Meqenëse arsimi i lartë është një shërbim publik, me ligj mund t’u 
jepen organeve të pushtetit ekzekutiv kompetenca kontrolluese mbi univer-
sitetet, por këto kompetenca duhet të jenë të balancuara dhe proporcionale, 
në mënyrë që ushtrimi i tyre të mos cenojë autonominë e institucioneve të 
arsimit të lartë që është thelbi i vetëqeverisjes si dhe të kontribuojnë në zhvil-
limin pozitiv të marrëdhënieve të ndërsjellta. Për një problem të tillë, Gjykata 
Kushtetuese është shprehur se “ushtrimi i tagrës së vendimmarrjes përbën një 
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shprehje të efektivitetit të autonomisë institucionale dhe ndërhyrja e shtetit, 
pikërisht në këtë aspekt thelbësor, do të sillte vështirësi në zbatimin e ligjit 
dhe do të cenonte standardet kushtetuese të kësaj autonomie, si dhe të lirisë 
akademike”.

 Nisur nga vlerësimet e mësipërme, Gjykata Kushtetuese çmon,  se 
pika 2 e nenit 64 të Ligjit nr.9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Re-
publikën e Shqipërisë”, duhet shfuqizuar sepse cenon parimin e autonomisë 
universitare, të parashikuar në nenin 57 pika 7 të Kushtetutës.

Koment 

Vendimi i mësipërm i Gjykatës Kushtetuese u përzgjodh nga autorët 
për shkak se, ndër tre vendimet që ajo ka dhënë deri më sot në lidhje me lirinë 
akademike dhe atë të kërkimit shkencor, ky është ai që fokusohet drejtpërsë-
drejti tek liritë respektive, është gjithashtu më i ploti dhe detajuari. Sidoqoftë, 
tashmë që njohim tezat të cilat ngre dhe mbështet jurisprudenca (e pandrysh-
uar) kushtetuese, kemi mundësi të kalojmë në sintezë. 

Në mbrojtje të lirisë akademike dhe lirisë së kërkimit shkencor, 
Gjykata e gjen veten plotësisht në rolin e saj jo thjesht e vetëm të rojës së 
Kushtetutës, por edhe të vlerave e parimeve republikane, produkt i mirëfilltë i 
të cilave ajo është. Republika i mbron dhe i promovon këto dy liri, pasi ekzis-
tenca, cilësia dhe përmasa e tyre kanë një ndikim shumë të madh në lidhje me 
formimin e kapaciteteve qytetare të shtetasve të saj. Të dyja këto liri, bashkë 
me të tjera (si p.sh. e drejta e informimit, e drejta e votës, etj.) i gjejnë rrënjët 
e tyre tek liria e shprehjes së mendimit. Në këtë kontekst, ato vendosen në një 
marrëdhënie të posaçme me cilësinë e demokracisë në një vend. 

Universitetet si dhe çdo lloj institucioni tjetër me karakter akademik 
e mësimdhënës janë qendra par excellence ku këto liri marrin jetë dhe kanë 
ndikimin e tyre të parë e thelbësor. Rrjedhimisht, kërkesa e këtyre institu-
cioneve për autonomi (nga shteti) është një condicio sine qua non për ruajtjen 
e lirisë së shkencës, kërkimit shkencor dhe mësimdhënies, si dhe mbrojtjen e 
studiuesve dhe profesorëve nga influencat politike. Autonomia universitare 
është një formë institucionale e lirisë akademike dhe një parakusht për të 
garantuar përmbushjen e duhur të funksioneve që u janë besuar personelit 
mësimdhënës dhe institucioneve të arsimit të lartë. Parimi i lirisë akademike, 
që shpreh përpjekjen për mbrojtjen nga ndikimet që mund t’i vijnë lirisë së 
mendimit shkencor nga individë ose pushtete jashtë sferës akademike, ka të 
bëjë me autonominë institucionale që përfshin kryerjen e një sërë veprimesh 
dhe ushtrimin e një sërë tagrash në pavarësi nga kontrolli i pushtetit shtetëror. 
Pikërisht, kjo vetëqeverisje akademike reflektohet në lirinë e kërkimit dhe të 
krijimtarisë shkencore, në hartimin e programeve të kërkimit shkencor, në 
zgjedhjen, në mënyrë të lirë dhe të pakomanduar nga të tjerë të organeve dre-
jtuese, si dhe në përcaktimin në mënyrë të pavarur të rregullave për organiz-
imin dhe funksionimin e vetë institucionit. Për respektimin e këtij standardi 
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kushtetues, ligjvënësi detyrohet të marrë masa të përshtatshme për mosku-
fizimin e mjeteve financiare e organizative, në mënyrë që liria akademike, 
kërkimi shkencor dhe përcjellja e rezultateve të tij tek publiku të mbeten të 
paprekura (shih Vendimin nr.36/2007).

Nga ana tjetër, si shumica e të drejtave dhe lirive kushtetuese, edhe 
këto kanë të kufizueshme. Duke qenë se arsimi i lartë është një shërbim pub-
lik, me ligj mund t’u jepen organeve të pushtetit ekzekutiv kompetenca kon-
trolluese mbi universitetet, mjaft që këto kompetenca të jenë të balancuara 
dhe proporcionale. Sipas Gjykatës Kushtetuese, kërkimi shkencor e ka të 
domosdoshme lirinë akademike, dhe kjo, nga ana e saj, nuk mund të fitojë 
dimensionin e duhur pa autonominë institucionale. Megjithatë, – thekson 
gjykata, - cenimi i autonomisë institucionale në vetvete, nëse nuk arrin deri në 
cenim të lirisë akademike apo të kërkimit shkencor dhe, nëse është proporcional 
e i justifikuar nga interesa publikë të rëndësishëm, nuk e bën ligjin përkatës 
antikushtetues. Nuk është liria akademike në funksion të autonomisë institu-
cionale, përkundrazi, e anasjellta është e vërtetë (shiko Vendimi nr. 18/2008).
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Vendim nr.76, datë 25.04.2002 (V-76/2002 – Për shkarkimin e Prokurorit 
të Përgjithshëm)

Fjalë kyçe: shkarkim; proces i rregullt ligjor; akte e sjellje diskredituese; të 
drejta kushtetuese.

“Gjykata Kushtetuese çmon se procesi i rregullt ligjor zbatohet për të 
gjitha konfliktet që janë vendimtare për pozicionin juridik të një personi qoftë ai 
edhe funksionar publik. Pra, Gjykata Kushtetuese e shikon pozicionin e funksion-
arit publik në këndvështrimin e garancive që i siguron Kushtetuta, jurisprudenca 
e saj e deritanishme dhe fryma e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut...E 
drejta e individit për një proces të rregullt ligjor nuk është e kufizuar vetëm në pro-
cesin gjyqësor por edhe në atë me karakter disiplinor administrativ.

Gjykata Kushtetuese çmon të theksojë se çdo organ i pushtetit publik 
gjatë ushtrimit të funksionit të tij kushtetues e ligjor është i detyruar të respektojë 
standartet e gjithëpranuara demokratike, të cilat kanë gjetur pasqyrimin e tyre në 
Kushtetutë. 

Gjykata Kushtetuese e ka konsoliduar qëndrimin e saj lidhur me kupti-
min e të drejtës për një proces të rregullt ligjor, duke arsyetuar se njohja paraprake 
e personit, ndaj të cilit kërkohet të merret masa e shkarkimit, me materialet që e 
ngarkojnë atë me përgjegjësi, respektimi i të drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur, 
si me anën e dhënies së sqarimeve paraprake ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, 
janë disa nga elementet bazë që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për 
një proces të rregullt, si një e drejtë themelore, cenimin e së cilës, jurisprudenca e 
Gjykatës Kushtetuese e ka identifikuar në çdo rast, si shkelje të Kushtetutës.”

Rrethanat e çështjes

Me vendimin nr.20, datë 18.03.2002 Kuvendi i Shqipërisë ka ven-
dosur t’i propozojë Presidentit të Republikës shkarkimin e kërkuesit Arben 
Rakipi nga detyra e Prokurorit të Përgjithshëm “për akte e sjellje që kanë diskre-
dituar rëndë pozitën e prokurorit gjatë ushtrimit të detyrës së tij”. Mbi bazën e këtij 
propozimi, Presidenti i Republikës me Dekretin nr.3276, datë 25.03.2002 
bazuar në nenin 149/2 të Kushtetutës ka shkarkuar nga detyra Prokurorin 
e Përgjithshëm me motivacionin: “për akte e sjellje që kanë diskredituar rëndë poz-
itën e prokurorit”.
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Procesi i rreGullt liGjor 
në Procedurat administratiVe

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi legjitimimin 

Gjykata Kushtetuese e sheh të nevojshme para se të analizojë pre-
tendimet e kërkuesit të shqyrtojë dhe të mbajë qëndrim ndaj pretendimeve 
të bëra nga përfaqësuesi i Presidentit të Republikës, si subjekt i interesuar, 
veçanërisht lidhur me kompetencën e Gjykatës Kushtetuese në shqyrtimin 
e kësaj çështje si dhe me legjitimimin e kërkuesit për të vënë në lëvizje këtë 
Gjykatë. Pretendimi i subjektit të interesuar se Gjykatës Kushtetuese i mun-
gon kompetenca e gjykimit të kushtetutshmërisë së shkarkimit nga detyra të 
Prokurorit të Përgjithshëm nuk është i bazuar. Është e vërtetë që në bazë të 
neneve 90, 115, 128, 140 të Kushtetutës, Gjykatës Kushtetuese i është dhënë 
kompetenca të shqyrtojë shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës, 
të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, të anëtarit të Gjykatës së Lartë e të or-
ganeve të qeverisjes vendore, por kjo nuk do të thotë se ky organ nuk ka të dre-
jtë të shqyrtojë ankesat kushtetuese në raste të tjera të parashikuara nga kjo 
Kushtetutë. Detyra themelore e Gjykatës Kushtetuese, si garant i respektimit 
të Kushtetutës, nuk mund të interpretohet e kuptohet e kufizuar vetëm në ra-
port me organet apo funksionet e sipërpërmendura, por edhe me çdo individ, 
kur janë kushtet e shkronjës “f ” të nenit 131 të Kushtetutës.

Duke ju referuar përmbajtjes së neneve 131 shkronja “f ” dhe 134 shk-
ronja “g” të Kushtetutës, si dhe jurisprudencës së konsoliduar të Gjykatës 
Kushtetuese, arrihet në konkluzionin se ndërsa për rastet e subjekteve të pre-
tenduara më sipër Gjykata Kushtetuese shqyrton si themelin e çështjes ashtu 
dhe procedurën e zbatuar, në rastin e Prokurorit të Përgjithshëm, i cili pas 
shkarkimit nga detyra paraqitet si individ, ajo ushtron kontrollin kushtetues 
vetëm mbi zbatimin e parimit themelor për një proces të rregullt ligjor. 

Ndaj pretendimit tjetër të subjektit të interesuar sipas të cilit Proku-
rori i Përgjithshëm nuk legjitimohet të bëjë kërkesë në Gjykatën Kushtetuese 
me rastin e shkarkimit të tij nga Presidenti i Republikës, kjo Gjykatë parash-
tron një sërë argumentesh duke u mbështetur në dispozitat e Kushtetutës, në 
dokumentet ndërkombëtare dhe jurisprudencën e saj. Në bazë të neneve 131 
shkronja “f ” dhe 134 shkronja “g” të Kushtetutës, çdo individ ka të drejtë t’i 
drejtohet Gjykatës Kushtetuese, kur ai mendon se nga shkelja e parimit për 
një proces të rregullt ligjor atij i janë cenuar të drejtat kushtetuese e ligjore 
dhe kur i janë shterur mjetet e tjera juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave. 
E drejta për të qënë Prokuror i Përgjithshëm sigurisht nuk është një e drejtë 
themelore, por nga ky pozicion rrjedhin një sërë të drejtash kushtetuese e lig-
jore për individin, të cilat synon t’i mbrojë neni 42/1 i Kushtetutës nëpërmjet 
procesit të rregullt ligjor.

Subjekti i interesuar pretendon gjithashtu se dispozita e mësipërme 
mbron vetëm të drejtat e individëve dhe jo të individëve që kanë qenë të ve-
shur me pushtet publik, duke ju referuar një qëndrimi të mbajtur nga Gjykata 
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Evropiane e të Drejtave të Njeriut në çështjen “Pellegrin kundër Francës”. 
Gjykata Kushtetuese e çmon të të nevojshme të theksojë se çështja 

“Pellegrin kundër Francës” e referuar qoftë edhe si bazë për të nxjerrë përfun-
dime teorike dëshmon të kundërtën e asaj që pretendohet nga subjekti i in-
teresuar. GJEDNJ problemin e legjitimimit e ka ngritur si çështje në lidhje 
me nenin 6 të KEDNJ dhe me rastin në gjykim, por jo në raport me të drejtën 
kombëtare. Fakt është se Pellegrin, për të cilin Gjykata Evropiane e të Drejtave 
të Njeriut ngre problemin e legjitimimit për nëpunësin publik e kishte ush-
truar të drejtën për tu gjykuar në të gjithë hallkat e sistemit gjyqësor të vendit 
të tij.

Gjykata Kushtetuese konstaton se në çdo rast KEDNJ vendos stan-
dartet e domosdoshme dhe garancitë që çdo shtet kontraktues duhet të sigu-
rojë për të realizuar një proces të rregullt ligjor dhe jo rrethin e personave që 
duhet të përfitojnë prej saj. Ajo çmon se procesi i rregullt ligjor zbatohet për të 
gjitha konfliktet që janë vendimtare për pozicionin juridik të një personi qoftë 
ai edhe funksionar publik. Pra, Gjykata Kushtetuese e shikon pozicionin e 
funksionarit publik në këndvështrimin e garancive që i siguron Kushtetuta, 
jurisprudenca e saj e deritanishme dhe fryma e Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. 

Gjykata Kushtetuese ka parasysh edhe dallimin që ekziston ndërmjet 
nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe nenit 42/1 të 
Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë. Ndërsa në Konventë parashikohet 
e drejta e individit për një gjykim të drejtë penal apo civil, në nenin 42/1 të 
Kushtetutës dhe në jurisprudencën tashmë të konsoliduar të Gjykatës Kush-
tetuese, e drejta e individit për një proces të rregullt ligjor nuk është e kufizuar 
vetëm në procesin gjyqësor por edhe në atë me karakter disiplinor administra-
tiv, siç është rasti në shqyrtim.

Në kundërshtim me sa pretendohet nga subjekti i interesuar se 
kërkuesit nuk i janë shteruar mjetet e tjera juridike për të mbrojtur të drejtat 
e tij, Gjykatat Kushtetuese konkludon se Dekreti i Presidentit të Republikës 
për shkarkimin nga detyra të Prokurorit të Përgjithshëm, si një akt individual 
me karakter administrativ, nuk mund të trajtohet në të njëjtën mënyrë si aktet 
e tjera administrative, të cilat shqyrtohen nga gjykata e juridiksionit të zakon-
shëm. Veçantia e këtij Dekreti të Presidentit të Republikës qëndron në faktin 
se ai është i lidhur pazgjidhshmërisht me procedurat parlamentare, në bazë 
të të cilave ka dalë vendimi propozues i Kuvendit që është një premisë e do-
mosdoshme për nxjerrjen e Dekretit. Nga kuptimi i neneve 324-333 të Kodit 
të Procedurës Civile rezulton se nuk mund të shqyrtohen nga gjykatat e za-
konshme aktet me karakter administrativ të kësaj natyre, të cilat janë rezultat i 
procedurave parlamentare. Në këto kushte, Gjykata Kushtetuese i konsideron 
të shteruara mjetet juridike që duhet të përdor kërkuesi për mbrojtjen e të dre-
jtave të tij kushtetuese dhe ligjore për një proces të rregullt ligjor. 
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Mbi procesin e rregullt ligjor

Lidhur me pretendimin e kërkuesit se është zhvilluar një proces i par-
regullt ligjor gjatë procedurës për shkarkimin e tij nga detyra, Gjykata Kush-
tetuese çmon të theksojë se çdo organ i pushtetit publik gjatë ushtrimit të 
funksionit të tij kushtetues e ligjor është i detyruar të respektojë standardet e 
gjithëpranuara demokratike, të cilat kanë gjetur pasqyrimin e tyre në Kush-
tetutë. Në vendimin interpretues nr.75, datë 19.04.2002, Gjykata Kushtetuese 
e ka konsoliduar qëndrimin e saj lidhur me kuptimin e të drejtës për një pro-
ces të rregullt ligjor, duke arsyetuar se njohja paraprake e personit, ndaj të cilit 
kërkohet të merret masa e shkarkimit, me materialet që e ngarkojnë atë me përgjegjësi, 
respektimi i të drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur, si me anën e dhënies së sqarimeve 
paraprake ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, janë disa nga elementet bazë që garan-
tojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për një proces të rregullt, si një e drejtë themelore, 
cenimin e së cilës, jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese e ka identifikuar në çdo rast, 
si shkelje të Kushtetutës.

Duke ju referuar çështjes në shqyrtim, Gjykatës Kushtetuese i re-
zulton se Kuvendi gjatë procedurës së ndjekur për shkarkimin nga detyra të 
Prokurorit të Përgjithshëm nuk i është përmbajtur pikërisht respektimit të 
këtyre standardeve. Kështu Kuvendi i ka konsideruar të mirëqenia të gjitha 
akuzat e drejtuara ndaj kërkuesit duke u mbështetur vetëm në diskutimet e de-
putetëve pa argumentuar shkeljet konkrete, pa njoftuar rregullisht kërkuesin 
për përmbajtjen e materialit në ngarkim të tij, pa i dhënë kohën e nevojshme 
për përgatitjen e mbrojtjes dhe pa e dëgjuar atë për të parashtruar prapësimet 
rreth këtyre akuzave. 

Konkretisht, seanca e debatit për shkarkim nga detyra të Prokurorit 
të Përgjithshëm u zhvillua në mbasditen e datës 18.03.2002 dhe vazhdoi pa 
ndërprerje deri në orët e para të datës 19.03.2002. E gjithë procedura u zh-
villua rreth një relacioni që shoqëronte projektvendimin, sepse vetëm në të 
e jo në mocion përmendeshin shkaqet konkrete, për të cilat kërkohej shkar-
kimi i Prokurorit të Përgjithshëm nga detyra. Është e vërtetë që kërkuesi është 
njoftuar nga Kryetari i Kuvendit me shkresën nr.434/2, datë 18.03.2002 për 
debatin që do të zhvillohej, por ky njoftim, që më shumë është një ftesë për 
të asistuar në Kuvend, iu dorëzua me mocionin përkatës disa orë përpara 
debatit pa u shoqëruar me materialet për shkaqet konkrete në ngarkim të tij 
për të cilat ai kërkohej të shkarkohej nga detyra. Gjithashtu, krahas njoftimit 
të mësipërm, në të njëtën datë, më 18.03.2002, kur do të zhvillohej mocioni 
për debat, kërkuesit i është dërguar nga Kuvendi një shkresë e dytë me nr.683 
Prot, me të cilën njoftohej se në orën 17.00 të kësaj date të paraqitej në Ku-
vend për shqyrtimin e një materiali të Prokurorisë, pra për një çështje tjetër, 
që nuk kishte lidhje me mocionin për shkarkimin nga detyra. Në këtë mënyrë, 
kërkuesi është vënë në pamundësi reale për të realizuar të drejtën e tij të mbro-
jtjes.

Me këto shkelje është pajtuar edhe Presidenti i Republikës, i cili ka 
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miratuar propozimin e Kuvendit për shkarkimin nga detyra të Prokurorit të 
Përgjithshëm. Procedura e ndjekur nga Presidenti përmban të njëjtët elementë 
që kanë cënuar të drejtën për proces të rregullt ligjor. Kërkuesi është thirrur 
nga Presidenti para dekretimit të shkarkimit nga detyra, por nuk rezultoi që 
ai të jetë njohur më parë me materialin që përmbante shkaqet e shkarkimit të 
tij nga detyra, apo që t’i jetë dhënë koha e nevojshme për t’u përgatitur për 
mbrojtje, me qëllim që Presidenti i Republikës në përputhje me Kushtetutën 
të kishte mundësinë për të ushtruar kompetencat e tij vendimmarrëse ndaj 
vendimit propozues të Kuvendit.

Dekreti i Presidentit dhe Vendimi i Kuvendit objekt kundërshtimi në 
këtë gjykim ndonëse i përkasin dy organeve të ndryshme kushtetuese, janë të 
lidhura me njëri tjetrin dhe përfaqësojnë një proces të pandashëm. Megjithatë, 
kjo lidhje jo vetëm nuk prek të drejtën e Presidentit që të verifikojë vendimin e 
Kuvendit, por e presupozon dhe e bën të domosdoshëm këtë verifikim. Pran-
daj roli i Presidentit në këtë rast është përcaktues. Detyra e tij si përfaqësues i 
unitetit të popullit është të mbikëqyrë funksionimin normal të mekanizmave 
kushtetuese duke ndërhyrë për eliminimin e mangësive në këtë drejtim.

Si konkluzion, duhet theksuar se Gjykata Kushtetuese nuk mori në 
shqyrtim se sa të bazuara në ligj dhe në fakt ishin aktet dhe sjelljet diskre-
dituese të pozitës së Prokurorit të Përgjithshëm, sepse ato kanë të bëjnë me 
zgjidhjen në themel të çështjes konkrete. Ajo në ushtrim të plotë të kompe-
tencave të saj shqyrtoi kushtetutshmërinë e procedurave të shkarkimit dhe 
konkludon se ato kanë qenë në kundërshtim me parimet kushtetuese. I përket 
Kuvendit të Shqipërisë të riparojë këto shkelje duke rishqyrtuar çështjen në 
përputhje me parimet kushtetuese dhe normat e gjithëpranuara ndërkom-
bëtare për një proces të rregullt ligjor.

           
Koment

Përmes këtij vendimi, për herë të parë Gjykata e shtriu kontrollin e saj 
në kuadër të respektimit të parimit të rregullt ligjor edhe mbi procedurat ad-
ministrative, përmes të cilave një autoritet publik vendos në lidhje me liri dhe 
të drejta të parashikuara nga ligji dhe Kushtetuta. Vendimi 76/2002 u parapri 
nga vendimi 75/2002, në të cilin Gjykata arsyetoi (ndër të tjera) se: “Standar-
det e gjithëpranuara demokratike, të cilat kanë gjetur vendin e tyre në Kushtetutë si dhe 
një sërë vendimesh të Gjykatës Kushtetuese, kanë përcaktuar dhe konsoliduar një sërë 
elementesh të procesit të rregullt ligjor, mungesa e të cilëve zhvlerësojnë si procedurat 
ashtu edhe vendimet e marra nga cilido organ. Argumentimi i shkeljeve që atribuohen, 
respektimi gjatë shqyrtimit i parimit të ndarjes së pushteteve, njohja paraprake e per-
sonit ndaj të cilit kërkohet të merret masa e shkarkimit me materialet që e ngarkojnë atë 
me përgjegjësi, respektimi i së drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur si me anën e dhënies 
së sqarimeve paraprake ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, janë disa nga elementet 
bazë që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për një proces të rregullt, si një e dre-
jtë themelore, cenimin e së cilës në çdo rast është identifikuar si shkelje e Kushtetutës në 
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jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese”. 
Gjykata ka theksuar në qëndrimet e saj se njohja paraprake e personit 

ndaj të cilit kërkohet të merret masa e shkarkimit me materialet që e ngar-
kojnë me përgjegjësi, argumentimi i shkeljeve që i atribuohen, respektimi i të 
drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur, janë disa nga elementet bazë që garan-
tojnë të drejtën për një proces të rregullt ligjor (Vendim i GJK nr.75/2002). 
Jurisprudenca kushtetuese shqiptare ka konkluduar se parimi i prezumimit 
të pafajësisë mund të cenohet jo vetëm nga gjyqtar apo gjykata por edhe nga 
autoritetet publike (Vendim i GJK nr.18/2003).

Vlen të vërehet në këtë koment edhe fakti që për herë të parë Gjykata 
mori në shqyrtim përputhshmërinë me Kushtetutën të një vendimi të Kuven-
dit dhe një dekreti të Presidentit të Republikës. Sipas saj, Dekreti i Presidentit 
të Republikës për shkarkimin nga detyra të Prokurorit të Përgjithshëm, si një 
akt individual me karakter administrativ, nuk mund të trajtohet në të njëjtën 
mënyrë si aktet e tjera administrative, të cilat shqyrtohen nga gjykata e juri-
diksionit të zakonshëm. Vite më pas, me vendimin nr. 21/2008, e vënë në 
lëvizje nga Prokurori i Përgjithshëm i Republikës, Gjykata vërejti se: “cenimi 
i së drejtës për një proces të rregullt ligjor në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës sjell 
cenimin e realizimit të të drejtave të tjera kushtetuese e ligjore. Për këtë arsye, mbrojtja 
kushtetuese realizohet në rastin e të gjitha konflikteve që janë vendimtare për pozicionin 
juridik të një personi, qoftë ai edhe funksion publik, duke e parë funksionin e funksion-
arit publik në këndvështrimin e garancive që ia siguron Kushtetuta dhe jurisprudenca 
e kësaj gjykate”. 

Në rastin në fjalë, Gjykata, megjithëse në mënyrë implicite la të kup-
tohej se procedurat e zhvilluara në komisionin hetimor mund të kishin vuaj-
tur nga ndonjë shkelje e mangësi, në përfundim vendosi rrëzimin e kërkesës, 
duke argumentuar në thelb se: “kjo Gjykatë nuk ka pranuar që për çdo shkelje e 
mangësi ta konsiderojë një proces gjyqësor apo administrativ të parregullt në kuptimin 
kushtetues. Në vendimet e veta ajo (Gjykata) ka afirmuar se parimi i barazisë së ar-
mëve si dhe marrja e provave në mënyrë të ligjshme, përbëjnë aspekte të rëndësishme të 
respektimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, parashikuar nga neni 6 i Kon-
ventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. Në këtë drejtim, detyra e Gjykatës është të 
vlerësojë nëse procesi si i tërë, duke përfshirë edhe mënyrën e marrjes së provave, ka qenë 
i drejtë. Në qëndrimet e arsyetimet e veta, Gjykata Kushtetuese, ndërsa ka pranuar se 
jo çdo shkelje e rregullave procedurale e bën procesin të parregullt në aspektin e shkeljes 
së të drejtave kushtetuese, ka pranuar gjithashtu se ndikim të drejtpërdrejtë në një proces 
ligjor kanë ato shkelje thelbësore, vërtetimi i të cilave do të cenonte të drejtat dhe liritë 
themelore të individit. Duke shkuar më tej rezulton se ajo nuk ka pranuar pretendimet 
për cenimin e parimeve kushtetuese për një proces të rregullt ligjor në rastet kur gjykata 
e shkallës më të lartë ka plotësuar apo korrigjuar mangësitë e gjykatave të shkallëve 
më të ulta në plotësimin e standardeve dhe elementëve të një procesi të rregullt ligjor.”

Gjykata ka nënvizuar se, pavarësisht nga rregullimi në Kushtetutë apo 
në ligj i procedurave të shkarkimit të gjyqtarit apo prokurorit, një gjë e tillë 
nuk e pengon Kuvendin të adaptojë rregulla të veçanta për çdo rast konkret, 
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apo për të gjitha rastet në tërësi, por gjithmonë duke respektuar parimin kush-
tetues të procesit të rregullt ligjor.

Megjithëse ky vendim pati një ndikim të jashtëzakonshëm në lidhje 
me sjelljen në ligjshmëri dhe kushtetutshmëri të procedurës së shkarkimit 
të funksionarëve të lartë publikë vendimi 76/2002 i GjK nuk u zbatua nga 
Kuvendi i Republikës. Vetëm pak ditë pas daljes së këtij vendimi, Kuvendi 
miratoi ligjin Nr.8891, datë 2.5.2002, “Për organizimin dhe funksionimin e 
komisioneve hetimore të Kuvendit” dhe më vonë u bënë ndryshimet e nevo-
jshme në rregulloren e Kuvendit ku u parashikuan procedurat dhe rregullat e 
posaçme për këto raste.



XViii. e drejta për t’iu drejtuar gjykatës
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Vendimi nr.16, datë 25.07.2008 (V-16/2008 – Parapagimi i gjobës mbi 
detyrimin tatimor)

Fjalë kyçe: detyrim tatimor; gjobë; e drejta e aksesit në gjykatë; kufizim; pro-
porcionalitet.

“Gjykata Kushtetuese rithekson se e drejta për t’iu drejtuar gjykatës është 
një nga aspektet e të drejtës për gjykim, e sanksionuar në nenin 42 të Kushtetutës. 
Në ushtrimin e kësaj të drejte ligjvënësi mund të vendosë kufizime, por këto ku-
fizime duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara në nenin 17 të Kushtetutës dhe 
pikërisht që kufizimi duhet të bëhet me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen 
e të drejtave të të tjerëve, të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë, 
të mos cenojë thelbin e të drejtës dhe të mos tejkalojë kufizimet e parashikuara në 
Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 

Pajtueshmëria e masës kufizuese të marrë nga ligjvënësi me ekzistencën 
e nevojës së kufizimit duhet të verifikohet në aspektin e kushteve të vendosura në 
dispozitat e sipërpërmendura të nenit 17 të Kushtetutës, dhe konkretisht të ekzis-
tencës së “interesit publik”. Kufizimi i të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës duhet të 
respektojë edhe kushtin e ruajtjes së esencës së të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës, 
si një nga aspektet e rëndësishme së të drejtës për një proces të rregullt ligjor, para-
shikuar në nenin 42 të Kushtetutës. 

Kushti i përpjesëtimit të kufizimit me gjendjen që e ka diktuar, konkreti-
zohet në kërkesën e domosdoshmërisë, dobishmërisë dhe proporcionalitetit në kup-
timin strikt të kufizimeve të imponuara. Respektimi i këtyre kushteve kërkon një 
analizë të kujdesshme në çdo rast konkret, duke ballafaquar interesin publik që 
dikton kufizimin me ato të drejta që si rezultat i tij i nënshtrohen kufizimit, si dhe 
duke vlerësuar edhe mënyrën e kufizimit. Në këtë drejtim Gjykata Kushtetuese 
thekson se respektimi i përmbushjes së kushteve të mësipërme të kufizimit kërkon 
një trajtim të diferencuar, në varësi të të drejtave dhe lirive individuale që i nënsh-
trohen kufizimit.” 

Rrethanat e çështjes 

Ligji nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Repub-
likën e Shqipërisë” (në vijim Ligji 8560), ndërmjet të tjerash, ka përcaktuar 
parimet bazë të organizimit dhe të funksionimit të sistemit tatimor, të proce-
durave të përmbushjes së detyrimeve tatimore dhe të përdorimit të masave 
shtrënguese për mbledhjen e tatimeve dhe taksave kombëtare (neni 1 i Ligjit 
8560). Përsa i përket parapagimit të detyrimeve tatimore ky ligj, në nenin 
43, parashikonte se “Tatimpaguesit duhet të paguajnë të gjitha detyrimet tatimore, 
përfshirë këtu edhe dënimet administrative e interesat, ose të paraqesin garancitë e 
nevojshme përpara se të paraqiten për apelim. Në rastin e garancisë, për periudhën e 
apelimit llogariten të gjithë interesat.” 

Kërkuesit (Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri etj.) pretendo-
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jnë se neni 3/2 i Ligjit 9713, vjen në kundërshtim edhe me nenin 42 të Kush-
tetutës dhe nenin 6 të KEDNJ, duke parashtruar në mënyrë të përmbledhur: 
Detyrimi i tatimpaguesve të parapaguajnë gjobat përpara se pretendimet e 
tyre të merren në shqyrtim nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, vjen në 
kundërshtim si me Kushtetutën ashtu dhe KEDNJ; Gjykimi vetëm në hallk-
at administrative, për dënimet administrative, nuk është i mjaftueshëm për 
rivendosjen e të drejtës së cenuar të tatimpaguesve. Gjykata Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut ka mbajtur qëndrimin se, megjithëse çdo shtet gëzon një 
shkallë të caktuar vlerësimi është e domosdoshme të kuptohet që, çdo masë 
kufizuese që zbatohet nuk duhet të kufizojë të drejtën për t’u gjykuar nga 
një gjykatë e pavarur në një mënyrë dhe në një masë të tillë sa të cenojë vetë 
thelbin e së drejtës

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata Kushtetuese rithekson, me këtë rast se, e drejta për t’iu drej-
tuar gjykatës është një nga aspektet e të drejtës për gjykim, e sanksionuar në 
nenin 42 të Kushtetutës. Gjykata thekson, se në ushtrimin e kësaj të drejte 
ligjvënësi mund të vendosë kufizime, por këto kufizime duhet të përmbushin 
kriteret e përcaktuara në nenin 17 të Kushtetutës dhe pikërisht që kufizimi 
duhet të bëhet me ligj, për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave 
të të tjerëve, të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë, të mos 
cenojë thelbin e të drejtës dhe të mos tejkalojë kufizimet e parashikuara në 
Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se, kriteri i formës ligjore të kufizimit së 
të drejtës individuale për t’iu drejtuar gjykatës nuk është vënë në dyshim nga 
palët në proces. Për pasojë kjo Gjykatë duhet të verifikojë kriteret substanciale 
të kufizimit në aspektin e kritereve (standardeve) të sipërpërmendura të nenit 
17 të Kushtetutës. Në këtë mënyrë, pajtueshmëria e masës kufizuese të marrë 
nga ligjvënësi me ekzistencën e nevojës së kufizimit, duhet të verifikohet në 
aspektin e kushteve të vendosura në dispozitat e sipërpërmendura të nenit 17 
të Kushtetutës, dhe konkretisht të ekzistencës së “interesit publik”. Kufizimi 
i të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës duhet të respektojë edhe kushtin e ruajtjes 
së esencës së të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës, si një nga aspektet e rëndë-
sishme së të drejtës për një proces të rregullt ligjor, parashikuar në nenin 42 të 
Kushtetutës. Një kusht tjetër që duhet të respektojë ligjvënësi në vendosjen e 
kufizimit është që ky kufizim të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar 
atë. Ky kusht e imponon ligjvënësin të evidentojë nevojën reale të ndërhy-
rjes në të drejtat individuale në një situatë konkrete. Përveç kësaj, kushti i 
proporcionalitetit të ndërhyrjes me gjendjen që e ka diktuar atë (ndërhyrjen), 
imponon ligjvënësin të aplikojë mjete të tilla ligjore, të cilat duhet të jenë 
efektive, d.m.th. të zgjedhura në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme 
për realizimin e synimeve që ndiqen. Përveç kësaj, përdorimi i këtyre mjeteve 
duhet të jetë i domosdoshëm, gjë që do të thotë se synimi nuk mund të arrihet 
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me mjete të tjera. Domosdoshmëria ka të bëjë gjithashtu edhe me përdorimin 
e mjeteve më pak të dëmshme për subjektet që u cenohen të drejtat dhe liritë. 
Kushti i përpjesëtimit të kufizimit me gjendjen që e ka diktuar, konkretizohet në 
kërkesën e domosdoshmërisë, dobishmërisë dhe proporcionalitetit në kupti-
min strikt të kufizimeve të imponuara. Respektimi i këtyre kushteve kërkon 
një analizë të kujdesshme në çdo rast konkret, duke ballafaquar interesin publik 
që dikton kufizimin me ato të drejta që si rezultat i tij i nënshtrohen kufizimit, 
si dhe duke vlerësuar edhe mënyrën e kufizimit. Në këtë drejtim Gjykata 
Kushtetuese thekson, se respektimi i përmbushjes së kushteve të mësipërme 
të kufizimit, kërkon një trajtim të diferencuar (një farë relativiteti), në varësi 
të të drejtave dhe lirive individuale që i nënshtrohen kufizimit. 

Gjykata Kushtetuese konstaton se, në rastin në shqyrtim, qëllimi 
i dispozitës së kundërshtuar (e cila detyron tatimpaguesit e ndëshkuar me 
gjobë të paguajnë 15 përqind të çdo gjobe dhe interesi përpara se t’i drejtohen 
gjykatës për kundërshtimin e masës administrative të gjobës) është rritja e 
efektivitetit të masave administrative në fushën e vjeljes së detyrimeve tati-
more. Në këtë drejtim Gjykata Kushtetuese vlerëson se, efektiviteti i masave 
shtrënguese administrative, në kuptim të nenit 17 të Kushtetutës,  përbën një 
“interes publik”. Për pasojë, Gjykata duhet të vlerësojë nëse masa ligjore e ap-
likuar nëpërmjet dispozitës së kundërshtuar është në përpjesëtim me gjendjen 
që e ka diktuar atë. Në këtë drejtim, Gjykata duhet të verifikojë nëse ky synim 
i ligjvënësit mund të arrihet me mjete të tjera ligjore, pa ndërhyrë në të drejtën 
individuale për t’iu drejtuar gjykatës. 

Gjykata Kushtetuese konstatoi se legjislacioni administrativ në fuqi 
përmban dispozita që bëjnë të mundur efektivitetin e masave administrative 
në fushën e vjeljes së detyrimeve tatimore dhe të masave administrative në 
këtë drejtim. Kështu, sipas nenit 130 të Kodit të Procedurave Administra-
tive (Ligji nr.8485, datë 12.05.1999) “1. Aktet administrative mund të ekzekuto-
hen vetëm pas hyrjes së tyre në fuqi. 2. Ekzekutimi i detyrimeve të parashikuara në 
aktin administrativ mund të bëhet forcërisht nga administrata pa qenë nevoja për t’iu 
drejtuar gjykatës, me kusht që ekzekutimi të bëhet në përputhje me kërkesat e ligjit.”. 
Ndërsa neni 138 i po këtij Kodi, në pjesët përkatëse, parashikon se  “1. Ankimi 
administrativ pezullon zbatimin e aktit administrativ. 2. Zbatimi i aktit administrativ 
nuk pezullohet vetëm në rastet e mëposhtme: a) akti administrativ synon mbledhjen e 
taksave, tatimeve dhe të ardhurave të tjera buxhetore; ...”. Në këto kushte admin-
istrata tatimore mund të veprojë në rrugë ekzekutive kundër tatimpaguesve të 
vonuar, pavarësisht kundërshtimit të tyre në organet tatimore të përcaktuara me 
ligj dhe më pas në organet gjyqësore. Në ligjin 8560 janë parashikuar jo vetëm 
radha e pagesës së detyrimeve tatimore (neni 42), por edhe procedurat e zakon-
shme dhe të jashtëzakonshme të mbledhjes me forcë të detyrimeve (nenet 45 dhe 
46), madje edhe pagesa me këste e detyrimeve (neni 41).  

Gjykata Kushtetuese vlerëson se, në rastin konkret, qëllimet për të 
cilat regjimi juridik i ekzekutimit të akteve është rregulluar mund të realizo-
hen, për më tepër, pa cenuar parashikimet kushtetuese që sigurojnë mbrojtjen 
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e të drejtave themelore të individit, veçanërisht së të drejtës së tyre për t`ju dre-
jtuar gjykatës për mbrojtjen e interesave të ligjshëm, kundër të gjitha akteve 
të administratës publike. Një gjë të tillë e bën të mundur regjimi juridik që i 
konsideron aktet administrative të gjobave si tituj ekzekutivë si dhe mospezul-
limi i ekzekutimit të këtyre titujve edhe në rast të ankimit në gjykatë. Në këto 
kushte Gjykata Kushtetuese vlerëson se, parapagimi i gjobës, si parakusht për 
të ngritur padi në gjykatë, është një barrë e tepruar që nuk diktohet nga nevoja 
e efektivitetit të masave administrative, siç është ajo e vjeljes së gjobave. Për 
pasojë, duke qenë e tillë, masa e parapagimit të gjobës, si parakusht për real-
izimin e të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës për kundërshtimin e kësaj mase 
administrative, përbën një ndërhyrje të palejueshme në të drejtën kushtetuese 
për një proces të rregullt ligjor, të parashikuar në nenin 42 të Kushtetutës. 

Si përfundim Gjykata Kushtetuese vlerëson, se dispozita e kundër-
shtuar e nenit 3/2, të Ligjit 9713, përbën një ndërhyrje kushtetutshmërisht 
të palejueshme në të drejtën individuale për t’iu drejtuar gjykatës (e drejta e 
akcesit).

Koment 

Në rastin e mësipërm, vendimi i Gjykatës për të konsideruar dispozi-
tat ligjore të kundërshtuara nga kërkuesit si antikushtetuese u arrit në bazë 
të arsyetimit të njohur që detyron neni 17 i Kushtetutës, d.m.th. të testimit 
të kufizimit nëse përmbush katër kriteret e domosdoshme: a) të vendoset me 
ligj formal, b) për një interes publik, c) në përpjesëtim me gjendjen që e diktoi 
dhe d) pa cenuar thelbin e të drejtës së kufizuar. Pasi kaloi kriteret “a” e “b”, 
akti normativ i kundërshtuar dështoi në lidhje me testin e proporcionalitetit. 

Vlerësohet me interes të hiqet një paralele mes vendimit dhe arsyeti-
mit të mësipërm dhe vendimit nr.9/2003 dhe arsyetimit të Gjykatës në këtë 
çështje, ndonëse në rastin e dytë bëhej fjalë për të drejtën e ankimit dhe jo të 
aksesit në gjykatë. Fabula është relativisht e ngjashme në të dyja rastet. Nëse 
në çështjen e vitin 2008 kërkuesit i duhej të parapaguante 15% të gjobës dhe 
interesin që të kishte mundësi ti drejtohej gjykatës, në  çështjen e vitit 2003 
kërkuesi duhej të paguante paraprakisht të gjithë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar 
(pas vlerësimit tatimor) që të mund të niste rekursin administrativ. Ndryshe 
nga vendimi 16/2008, me vendimin nr.9/2003 gjykata vendosi rrëzimin e 
kërkesës, duke arsyetuar se “Gjykata Kushtetuese konstaton se nenet 41/4, 42/5 
e 43/1 të ligjit nr.7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, për aq sa 
parashtrohet në kërkesë, gjithashtu nuk cenojnë parimin kushtetues të përpjesëtimit 
midis kufizimit që i bëhet ankimit të subjektit të tatuar me gjendjen që e ka diktuar 
atë masë. Ligji ruan balancën midis të drejtës së individit dhe të mirës së përgjithshme, 
duke mbajtur një qëndrim të arsyeshëm në përcaktimin e vlerës që merret paraprakisht. 
[...]. Pagimi paraprak i vlerësimit tatimor është i nevojshëm për shkak të vështirësive që 
ndeshin organet shtetërore në vjeljen e detyrimeve nga subjektet e detyruara. Në kushtet 
e një ekonomie informale të vendit dhe kur transaksionet financiare janë në hapat e 
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para, nga mosvjelja në kohë e detyrimeve mund të vijnë pasoja të tilla që do të dëmtonin 
rëndë interesat publikë dhe do të prishnin balancën midis të mirës së përgjithshme dhe 
të drejtës së individit në favor të këtij të fundit”. 

E drejta për t’iu drejtuar gjykatës në jurisprudencën e Gjykatës Kush-
tetuese ndeshet edhe në vendime të tjera, ku kjo e drejtë rezulton të jetë cenu-
ar nga vetë gjykatat. Interesant është vendimi nr.14/2009. Këtë herë, Gjykata 
Kushtetuese u vu në lëvizje nga një person juridik, përmes mekanizmit të 
nenit 131/f  të Kushtetutës (procesi i rregullt ligjor). Personi juridik në fjalë, 
kishte paraqitur në gjykatën e rrethit një rekurs në datën 27.02.2005, ndërsa 
administrata gjyqësore, ndonëse e kishte pranuar rekursin, kishte shënuar si 
datë pranimi datën 28.02.2005 (që pas hetimit rezultoi ditë e shtunë, pra, 
ditë pushimi kur institucionet zyrtarisht nuk funksionojnë). Kolegji Civil i 
Gjykatës së Lartë, duke pranuar si ditë paraqitjeje datën 28.02.2005, e kishte 
konsideruar jashtë afatit dorëzimin e rekursit në gjykatë. Me vendimin e 
sipërpërmendur, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi vendimin e Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, duke arsyetuar se: “rekursi është paraqitur në afat dhe kërkue-
sit nuk mund t’i cenohet e drejta për t’iu drejtuar gjykatës për shkaqe që rrjedhin nga 
mangësitë apo gabimet në veprimtarinë e vetë organeve shtetërore”. 

Gjykata ka theksuar gjithashtu se personi që ushtron ankim/rekurs është 
i interesuar të ndjekë fatin e ankimit të tij, por kjo nuk nënkupton se i takon vetëm atij 
përgjegjësia të ndjekë pafundësisht fatin e dosjes gjyqësore, e cila administrohet nga 
gjykata dhe jo nga kërkuesi (shih vendimet  nr.4, datë 10.02.2005; nr.22, datë 
26.07.2006; nr.38, datë 30.12.2010 të Gjykatës Kushtetuese).

Sidoqoftë, Gjykata vazhdimisht ka theksuar se “këto mjete mbrojtëse 
(pra, mbrojtja kushtetuese dhe ligjore e individit) duhet të përdoren brenda afateve lig-
jore. Përcaktimi i këtyre afateve ka për qëllim respektimin e parimit të sigurisë juridike, 
si një nga përbërësit themelorë të shtetit të së drejtës. E drejta e aksesit në gjykatë, ashtu 
si dhe e drejta e ankimit, si të drejta kushtetuese, mund t’u nënshtrohen kufizimeve 
deri në atë masë sa të mos cenojnë thelbin e këtyre të drejtave” (Shih vendimet e 
Gjykatës Kushtetuese nr.19, datë 23.12.2004; nr.25, datë 10.11.2006; nr.26, 
datë 15.12.2008). 

Në vendimin nr.38, datë 30.12.2010, Gjykata Kushtetuese ka kon-
statuar cenimin e të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës - në atë rast Gjykatës së 
Lartë, kur kjo e fundit ka vendosur në dhomën e këshillimit mospranimin e 
rekursit, pasi ai nuk ka qenë i nënshkruar nga mbrojtësi i të pandehurit.

            



XiX. e drejta e mbrojtjes
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Vendimi nr.37 datë 24.12.2010 (V-37/2010 – Gjykimi në mungesë i të pan-
dehurit)

Fjalë kyçe: gjykim në mungesë; e drejta e mbrojtjes; barazia e armëve; kon-
tradiktoriteti.

“Që e drejta e mbrojtjes të jetë reale, efektive dhe jo vetëm teorike, ush-
trimi i saj nuk duhet të pengohet, por përkundrazi, gjykata duhet të marrë të gjitha 
masat ligjore që në funksion të procesit të drejtë, jo vetëm të sigurojë praninë e 
mbrojtësit në gjykim, por dhe t’i japë atij mundësinë të bëjë mbrojtje reale, duke 
respektuar barazinë e armëve. 

Parimi i kontradiktoritetit dhe i barazisë së armëve në gjykimin penal 
kërkon që argumentet e mbrojtjes të paraqiten dhe të dëgjohen njëlloj si ato të 
Prokurorit. Ky parim presupozon që, secilës palë, duhet t’i ofrohen mundësi të 
arsyeshme për të paraqitur pretendimet për çështjen, në kushte të tilla që të mos e 
venë në disavantazh me palën tjetër. 

Për respektimin e këtyre parimeve, gjykata duhet të përmbushë një sërë 
detyrimesh, mes të cilave, sipas rastit, rëndësi të veçantë paraqet edhe njoftimi i 
të pandehurit ose mbrojtësit të tij ligjor për akuzën, ankimin, rekursin, ditën dhe 
vendin e gjykimit të çështjes etj., më synimin që të realizohet një debat real ndër-
mjet akuzës dhe mbrojtjes, çka ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në zbulimin e së 
vërtetës dhe dhënien e drejtësisë nga gjykata. 

Gjykata ka theksuar se garancitë kushtetuese për një proces të rregullt 
ligjor duhet të respektohen edhe në gjykimin në Gjykatën e Lartë. Mënyra me të 
cilën zbatohen këto garanci në gjykimin në këtë Gjykatë varet nga karakteristikat 
e veçanta të procesit në këtë instancë, në mbajtjen parasysh të tërësisë së procesit 
dhe në rolin e Gjykatës së Lartë në këtë proces.”

Rrethanat e çështjes 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.125, datë 
04.05.2005, ka vendosur të deklarojë fajtor të pandehurin I.H. (kërkuesin) për 
kryerjen e veprave penale të vrasjes së kryer në bashkëpunim, parashikuar nga 
neni 76 e 25 i Kodit Penal, dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake, parashi-
kuar nga neni 278/2 i Kodit Penal. Në bashkim të dënimeve, bazuar në nenin 
55 të Kodit Penal, kjo gjykatë e ka dënuar kërkuesin me 16 vjet burgim. 

Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.44, datë 20.02.2006, ka 
vendosur të lërë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë në pjesën që 
ka deklaruar fajtor kërkuesin për kryerjen e veprës penale të mbajtjes pa leje të 
armëve luftarake, parashikuar nga neni 278/2 i Kodit Penal, dhe ndryshimin 
e vendimit në pjesën tjetër, duke deklaruar fajtor kërkuesin për kryerjen e 
veprës penale të vrasjes së kryer në kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevo-
jshme, parashikuar nga neni 83 i Kodit Penal. Përfundimisht kjo gjykatë, në 
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bashkim të dënimeve, e ka dënuar kërkuesin me 9 vjet burgim. 
Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit kanë ushtruar rekurs Proku-

rori pranë kësaj Gjykate dhe njëri prej të gjykuarve të tjerë, shtetasi Xh.Sh. 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.279, datë 04.06.2008, ka 
vendosur prishjen e vendimit nr.44, datë 20.02.2006 të Gjykatës së Apelit 
Shkodër dhe lënien në fuqi të vendimit nr.125, datë 04.05.2005 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Kërkuesi i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e ven-
dimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, me pretendimin se ai është rezul-
tat i një procesi të parregullt ligjor, pasi, ndër të tjera Gjykata e Lartë ka cen-
uar të drejtën e mbrojtjes me avokat, pasi gjykimi është bërë në mungesë të të 
pandehurit (kërkuesit) dhe mbrojtësit të tij. Shqyrtimi i çështjes në Gjykatën e 
Lartë është bërë mbi bazën e rekursit të ushtruar nga Prokurori dhe një prej të 
dënuarve të tjerë (Xh.Sh.) dhe, në përfundim të gjykimit, kjo gjykatë ka rën-
duar pozitën e kërkuesit. Gjykata e Lartë nuk ka zbatuar rregullat e barazisë 
së armëve dhe të kontradiktoritetit, pasi rekursi nuk i është njoftuar as kërkue-
sit dhe as mbrojtësit të tij. Dëftesa e komunikimit të rekursit i është njoftuar 
babait të kërkuesit, i cili në atë kohë nuk kishte dijeni për vendndodhjen e të 
birit. Në këto kushte Gjykata e Lartë duhej të deklaronte ikjen e të gjykuarit 
dhe t’i caktonte atij mbrojtës kryesisht.

Arsyetimi i Gjykatës
 
Gjykata Kushtetuese, në jurisprudencën e saj, ka theksuar se veçanër-

isht në procesin penal, barazia e armëve, kontradiktoriteti dhe, lidhur ngushtë 
me këto, realizimi i mbrojtjes së të pandehurit, garantuar shprehimisht në 
nenin 31 të Kushtetutës dhe në nenin 6 të KEDNJ-së, përbëjnë në vetvete 
elementet më thelbësore të procesit të rregullt ligjor në kuptimin kushtetues 
(shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.28, datë 02.10.2009; nr.13, datë 21.07.2008; 
nr.16, datë 08.06.2006). 

Që e drejta e mbrojtjes të jetë reale, efektive dhe jo vetëm teorike, 
ushtrimi i saj nuk duhet të pengohet, por përkundrazi, gjykata duhet të marrë 
të gjitha masat ligjore që në funksion të procesit të drejtë, jo vetëm të sigurojë 
praninë e mbrojtësit në gjykim, por dhe t’i japë atij mundësinë të bëjë mbrojtje 
reale, duke respektuar barazinë e armëve (shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese 
nr.30, datë 26.11.2009; nr.33, datë 24.11.2003; nr.5, datë 17.02.2003). 

Parimi i kontradiktoritetit dhe i barazisë së armëve në gjykimin penal 
kërkon që argumentet e mbrojtjes të paraqiten dhe të dëgjohen njëlloj si ato të 
Prokurorit. Ky parim presupozon që, secilës palë, duhet t’i ofrohen mundësi 
të arsyeshme për të paraqitur pretendimet për çështjen, në kushte të tilla që 
të mos e venë në disavantazh me palën tjetër (shih vendimin e Gjykatës Kush-
tetuese nr.5, datë 17.02.2003). Për respektimin e këtyre parimeve, gjykata duhet 
të përmbushë një sërë detyrimesh, mes të cilave, sipas rastit, rëndësi të veçantë 
paraqet edhe njoftimi i të pandehurit ose mbrojtësit të tij ligjor për akuzën, 
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ankimin, rekursin, ditën dhe vendin e gjykimit të çështjes etj., më synimin 
që të realizohet një debat real ndërmjet akuzës dhe mbrojtjes, çka ndikon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në zbulimin e së vërtetës dhe dhënien e drejtësisë nga 
gjykata (shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.10, datë 02.04.2009; nr.13, datë 
21.07.2008; nr.5, datë 04.03.2008; nr.16, datë 08.06.2006). 

Gjykata ka theksuar se garancitë kushtetuese për një proces të rregullt 
ligjor duhet të respektohen edhe në gjykimin në Gjykatën e Lartë. Mënyra 
me të cilën zbatohen këto garanci në gjykimin në këtë Gjykatë varet nga 
karakteristikat e veçanta të procesit në këtë instancë, në mbajtjen parasysh të 
tërësisë së procesit dhe në rolin e Gjykatës së Lartë në këtë proces (shih ven-
dimin e Gjykatës Kushtetuese nr.19, datë 12.06.2003). Gjykata është shprehur se 
përgjithësisht seancat gjyqësore nuk mund të zhvillohen pa praninë e avokatit 
dhe se pjesëmarrja e të pandehurit në gjykim në Gjykatën e Lartë, duke  pasur 
parasysh se debati zhvillohet për çështje të ligjit, nuk është e domosdoshme, 
me përjashtim të rasteve kur cilësitë personale të të pandehurit kanë rëndësi 
vendimtare për dhënien e drejtësisë. Në rast se as avokati dhe as i pandehuri 
nuk paraqiten në seancë, është e palejueshme që ajo të vazhdojë. Prezumimi 
se i pandehuri nuk ka marrë pjesë në gjykim me vetëdije, mund të justifikohet 
vetëm nëse atij i është bërë njoftimi personalisht dhe mund të vërtetohet që 
ai e ka marrë vetë atë. Interesat e drejtësisë kërkojnë detyrimisht realizimin 
e mbrojtjes, qoftë edhe me avokat të caktuar kryesisht, të të pandehurit që 
gjykohet nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë mbi bazën e rekursit të paraqi-
tur nga prokurori, në të cilin, ndër të tjera, kërkohet një rëndim i pozitës së tij 
në krahasim me vendimin e dhënë për këtë çështje nga gjykata e apelit (shih 
vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.30, datë 26.11.2009; nr. 13, datë 21.07.2008).

Nga materialet e dosjes gjyqësore rezulton se kanë ushtruar rekurs 
kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, Prokurori pranë kësaj 
Gjykate dhe i gjykuari Xh.Sh.. Dëftesa e komunikimit të rekursit për kërkue-
sin I.H., datë 22.05.2006, rezulton të jetë nënshkruar nga i ati i tij, shtetasi 
R.H. Kërkuesi ka paraqitur përpara Gjykatës Kushtetuese urdhër-lirimin 
nr.60 Prot., datë 30.01.2007, të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, nga ku 
rezulton se bazuar në nenet 1/1 dhe 3/“i” të ligjit nr.9678, datë 13.01.2007 
“Për dhënie amnistie”, shtetasi I.H. është liruar nga Institucioni i Ekzekuti-
mit të Dënimeve Penale Burrel më datë 02.02.2007.

Në Gjykatën e Lartë çështja penale në ngarkim të këtyre të gjykuarve 
ishte njoftuar të zhvillohej më datë 12.03.2008, por në këtë datë gjykimi nuk 
është zhvilluar, pasi nuk janë paraqitur mbrojtësit e të gjykuarve. Për këto ar-
sye, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka vendosur të shtyjë gjykimin e çështjes 
me shpallje dhe kancelaria e Gjykatës së Lartë i ka dërguar shkresë Gjykatës 
së Rrethit Gjyqësor Shkodër për t’u komunikuar rekursin personalisht të pan-
dehurve në burgun ku vuajnë dënimin, duke kërkuar që më pas t’i dërgohen 
kësaj Gjykate dëftesat e komunikimit. Me shkresën nr.101/66/140 regj., datë 
08.05.2008, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër i kthen përgjigje Gjykatës 
së Lartë, duke i parashtruar shkaqet e mosnënshtrimit të dëftesës së komuni-
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kimit nga i pandehuri I.H.. Kështu, dëftesë-komunikimi i datës 17.04.2008, 
për komunikimin e rekursit, rezulton i panënshkruar nga ky i pandehur dhe 
në të ndodhet shënimi i të atit “nuk firmos, djali ndodhet jashtë”. 

Në seancën e datës 14.05.2008 në Gjykatën e Lartë është kërkuar 
shtyrja e gjykimit për shkak të pamundësisë të paraqitjes së njërit prej mbro-
jtësve. Në këtë seancë nuk rezulton të jetë paraqitur mbrojtësi i kërkuesit. Në 
seancën e datës 28.05.2008, në të cilën janë shqyrtuar rekurset e paraqitura 
nga palët (Prokurori dhe i pandehuri XhSh), nuk është paraqitur as kërkuesi 
dhe as mbrojtësi i tij dhe Gjykata e Lartë ka zhvilluar gjykimin në mungesë 
të tyre. 

Në përfundim të gjykimit të zhvilluar në Gjykatën e Lartë, Kolegji 
Penal i kësaj Gjykate, me vendimin e tij, ka ndryshuar in peus cilësimin lig-
jor të veprës penale, si dhe masën e dënimit të dhënë nga Gjykata e Apelit 
për kërkuesin, duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Shkodër që parashikonte një masë më të rëndë dënimi për të. 

Gjykata vlerëson se, nisur nga specifika e rastit në shqyrtim, ku çësht-
ja është gjykuar edhe mbi bazën e rekursit të paraqitur nga Prokurori, i cili 
ka ngritur kryesisht pretendime lidhur me kërkuesin, çka sillte potencialisht 
mundësinë e rëndimit të pozitës së këtij të fundit, Kolegji Penal i Gjykatës së 
Lartë nuk duhej të zhvillonte gjykimin pa i dhënë mundësi palës së akuzuar 
(kërkuesit) të realizonte mbrojtjen ligjore. Në aspektin e garantimit të procesit 
të rregullt ligjor, për Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë dilte e domosdoshme 
marrja e masave në mënyrë që të mos lejonte zhvillimin e seancës në mungesë 
të përfaqësuesit të kërkuesit, sepse ishte e vetmja mënyrë që ai, përmes figurës 
përfaqësuese të avokatit, të realizonte të drejtën për t’u mbrojtur.   

Si pasojë, Gjykata vlerëson se, në rastin në shqyrtim, procesi gjyqësor 
i zhvilluar në Gjykatën e Lartë, në aspektin kushtetues, ka qenë i parregullt, 
pasi kërkuesit i është cenuar e drejta e mbrojtjes me avokat në këtë gjykatë. 





XX. barazia e armëve
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Vendimi nr.38, datë 30.12.2010 (V-38/2010 – Barazia e armëve në procesin 
penal)

Fjalë kyçe: proces penal; i pandehur; barazia e palëve; e drejta e mbrojtjes.

“Respektimi i parimit të barazisë së armëve dhe të kontradiktoritetit në 
gjykimin penal, dhe lidhur ngushtë me to, mbrojtja e të pandehurit, e garantuar 
shprehimisht në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), përbëjnë në vetvete elementet më të qenësishëm e 
thelbësore të procesit të rregullt ligjor. Këto standarde kushtetuese kërkojnë që 
argumentet e mbrojtjes të paraqiten dhe të dëgjohen ashtu si ato të prokurorit. 
Këto parime presupozojnë që secilës palë duhet t’i ofrohen mundësi të arsyeshme, 
për të paraqitur pretendimet për çështjen, në kushte të tilla që të mos e venë në 
disavantazh me palën tjetër. Synim kryesor i këtyre parimeve është realizimi i një 
debati real ndërmjet akuzës dhe mbrojtjes, çka ndikon pozitivisht dhe në mënyrë 
të drejtpërdrejtë në zbulimin e të vërtetës dhe dhënien e drejtësisë nga gjykata me 
objektivitet e paanësi.” 

Rrethanat e çështjes 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.356, datë 
28.06.2006, ka deklaruar kërkuesin fajtor për kryerjen e veprës penale “të 
falsifikimit të formularëve në formën e përdorimit” dhe, në bazë të nenit 190, 
paragrafi i parë i KP-së (i pandryshuar), e ka dënuar me gjobë në shumën prej 
270.000 lekë. Duke qenë se kërkuesi dhe mbrojtësi i tij kanë kërkuar të proce-
dohet me gjykim të shkurtuar, gjykata, në zbatim të nenit 406 të Kodit të Pro-
cedurës Penale (KPP), ka vendosur uljen e dënimit me 1/3 dhe e ka dënuar 
përfundimisht kërkuesin me 180.000 lekë gjobë. Gjykata e Apelit Durrës, me 
vendimin nr.439, datë 03.12.2007, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit pe-
nal nr. 356, datë 28.06.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, duke mos 
aplikuar nenin 406 të KPP-së. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në Dhomë 
Këshillimi, me vendimin nr. 00-2009-226(518), datë 16.10.2009, ka vendosur 
mospranimin e rekursit pasi nuk plotësonte kërkesat e nenit 435/2 të KPP-së.

Kërkuesi, në kërkesën drejtuar Gjykatës Kushtetuese, pretendon ceni-
min e të drejtës për një proces të rregullt ligjor pasi, ndër të tjera, Gjykata e 
Apelit nuk ka respektuar parimin e barazisë së armëve dhe të kontradikto-
ritetit, pasi gjatë gjykimit nuk janë pranuar kërkesat për marrjen e provave 
dhe vlerësimin e tyre, të cilat paraqisnin rëndësi për çështjen dhe vërtetimin e 
pafajësisë së kërkuesit.
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baraZia e armëVe

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata Kushtetuese (Gjykata) ka trajtuar në mënyrë të vazhdueshme 
rëndësinë e respektimit të parimit të barazisë së armëve dhe të kontradikto-
ritetit në gjykimin penal, duke ritheksuar se veçanërisht në procesin penal, 
këto parime dhe lidhur ngushtë me to, mbrojtja e të pandehurit, e garantuar 
shprehimisht në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), përbëjnë në vetvete elementet më të qenë-
sishëm e thelbësore të procesit të rregullt ligjor. Këto standarde kushtetuese 
kërkojnë që argumentet e mbrojtjes të paraqiten dhe të dëgjohen ashtu si ato 
të prokurorit. Këto parime presupozojnë që secilës palë duhet t’i ofrohen 
mundësi të arsyeshme, për të paraqitur pretendimet për çështjen, në kushte të 
tilla që të mos e venë në disavantazh me palën tjetër. Synim kryesor i këtyre 
parimeve është realizimi i një debati real ndërmjet akuzës dhe mbrojtjes, çka 
ndikon pozitivisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë në zbulimin e të vërtetës 
dhe dhënien e drejtësisë nga gjykata me objektivitet e paanësi (shih vendimet 
e Gjykatës Kushtetuese nr.13, datë 21.07.2008; nr.19, datë 18.09.2008, nr. 10, datë 
02.04.2009 nr. 23, datë 23.07.2009). 

Në lidhje me thirrjen e dëshmitarëve në procesin penal kjo Gjykatë 
ka theksuar se refuzimi i kërkesës së mbrojtësit për thirrjen e tyre, me qël-
lim bërjen e pyetjeve për të kundërshtuar provën në procesin penal, cenon të 
drejtën e mbrojtjes të të akuzuarit, çka vjen ndesh me kërkesat e nenit 42 të 
Kushtetutës dhe të nenit 6, paragrafët 1 e 3, shkronja “d” të KEDNJ-së (shih 
vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 27.04.2005). 

Edhe GJEDNJ-ja në jurisprudencën e saj, midis të tjerash, është 
shprehur se në kuptim të nenit 6, paragrafi 3, shkronja “d” të KEDNJ-së, çdo 
i akuzuar për kryerjen e veprës se dënueshme penale ka të drejtë “të marrë 
në pyetje ose të kërkojë të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës, si dhe të 
kërkojë praninë dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes në kushte 
të njëjta me ata të akuzës”. Megjithatë, nuk mjafton që i akuzuari të tregojë 
se i është mohuar mundësia t’u drejtojë pyetje disave prej dëshmitarëve, por 
duhet, përveç kësaj, të bëjë të besueshme se këto pyetje ishin të domosdoshme 
për të përcaktuar të vërtetën dhe se ky mosveprim i kishte cenuar të drejtën 
për t’u mbrojtur. Nëse gjykatat e zakonshme vërejnë se dëshmia nuk do të 
kishte rëndësi për gjykimin, ato mund ta refuzojnë kërkesën për marrjen në 
pyetje të dëshmitarit, por duhet që një gjë të tillë ta arsyetojnë. Kjo nuk bëhet 
për të siguruar vetëm respektimin e barazisë së armëve, por dhe të parimit 
të kontradiktoritetit të gjykimit ose të shqyrtimit të provave (shih vendimet e 
GJEDNJ-së në çështjet Emmanuello kundër Italisë, datë 31.08.1999; Vidal kundër 
Belgjikës, datë 22.04.1992; Caka kundër Shqipërisë, datë 08.03. 2010). 

Duke e vlerësuar pretendimin e kërkuesit në këndvështrim të stan-
dardeve të mësipërme të procesit të rregullt ligjor, si dhe nga analiza e dosjes 
gjyqësore të administruar, Gjykata konstaton se kërkuesit i është cenuar e 
drejta për një proces të rregullt ligjor në drejtim të mosgarantimit të standar-
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dit të barazisë së armëve dhe të kontradiktoritetit gjatë gjykimit të çështjes në 
Gjykatën e Apelit Durrës. 

Gjykata vlerëson se në procesin penal të zhvilluar në Gjykatën e 
Apelit Durrës nuk janë respektuar kërkesat e KPP-së (nenet 132 - 143) për 
njoftimin e dëshmitarit të kërkuar nga mbrojtësi i të pandehurit. Gjykata e 
Apelit Durrës ka ngarkuar mbrojtësin e të pandehurit për njoftimin e dësh-
mitarit V.P, ndërkohë që, sipas nenit 132 të KPP-së, njoftimi i dëshmitarëve 
përbën një detyrim për gjykatën. Në rast se njoftimi do të rezultonte i pamun-
dur, atëherë gjykata, në zbatim edhe të nenit 164 të KPP-së, duhet të kishte 
marrë të gjitha masat për shoqërimin e detyrueshëm të këtij dëshmitari. Nga 
sa më sipër, Gjykata vlerëson se revokimi i thirrjes së dëshmitarit të kërkuar 
nga mbrojtësi, nuk është rezultat i vlerësimit mbi parëndësinë e këtij dëshmi-
tari në procesin penal, por është pasojë e shkeljes së detyrimit të Gjykatës së 
Apelit Durrës për thirrjen e tij, në vështrim të neneve 132 dhe 164 të KPP-së. 
Në këtë vështrim, Gjykata arrin në konkluzionin se gjatë gjykimit të çështjes 
janë cenuar standardet e procesit të rregullt ligjor, parashikuar nga nenet 31/d 
dhe 42 të Kushtetutës, duke i mohuar kërkuesit mundësinë e arsyeshme për 
të paraqitur dhe ballafaquar pretendimet e tij për veprimet e kryera nga dësh-
mitari V.P, çka ka sjellë pamundësinë e tij për t’u mbrojtur ndaj akuzave të 
Prokurorit. 

Përfundimisht, Gjykata arrin në konkluzionin se gjatë gjykimit të 
çështjes në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në Kolegjin Penal të Gjykatës së 
Lartë, në Dhomë Këshillimi, kërkuesit i është cenuar e drejta për një proces 
të rregullt ligjor, në vështrim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-
së.  
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Vendimi nr. 16, datë 08.06.2006 (V-16/2008 – Shqyrtimi i rekursit në pra-
ni vetëm të prokurorit) 

Fjalë kyçe: proces penal; i pandehuri; gjykim në mungesë; rekurs; e 
drejta e mbrojtjes.

“Gjykata Kushtetuese thekson se veçanërisht në procesin penal, barazia 
e armëve, kontradiktoriteti dhe lidhur ngushtë me këto, mbrojtja e të pandehurit, 
garantuar shprehimisht në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të Konventës Ev-
ropiane për të Drejtat e Njeriut, përbëjnë në vetvete elementët më të qenësishëm e 
thelbësorë të procesit të rregullt ligjor në kuptimin kushtetues. Prandaj, për res-
pektimin e këtyre parimeve, gjykata duhet të përmbushë me rigorozitet një sërë 
detyrimesh, mes të cilave, sipas rastit, rëndësi të veçantë paraqet edhe njoftimi i 
të pandehurit apo mbrojtësit të tij ligjor për akuzën, ankimin, rekursin, ditën dhe 
vendin e gjykimit të çështjes, etj. Synim kryesor  është realizimi i një debati real 
ndërmjet akuzës dhe mbrojtjes, gjë që ndikon pozitivisht dhe në mënyrë të drejtpër-
drejtë në zbulimin e së vërtetës dhe dhënien e drejtësisë nga gjykata me objektivitet 
e paanësi. 

Në ndryshim nga gjykimi që zhvillohet në shkallën e parë dhe në apel, 
mospjesëmarrja e mbrojtësit të të gjykuarit në Gjykatën e Lartë edhe pas bërjes 
së rregullt të njoftimeve respektive, nuk do të përbënte gjithnjë proces të parregullt 
në kuptimin kushtetues. Por, nëse “interesat e drejtësisë” do ta kërkonin një gjë 
të tillë, atëherë, mbrojtja e personit të akuzuar, qoftë edhe kryesisht, në kuptim 
të nenit 6/3c të Konventës, do të ishte mëse e nevojshme edhe në këtë shkallë të 
gjykimit. Vlerësimi, nëse ndodhemi para interesit të drejtësisë ose jo në gjykimin 
që do të zhvillohet në Gjykatën e Lartë, varet sipas rastit nga natyra e çështjes, nga 
subjekti që ka paraqitur rekursin dhe kompleksiteti apo vështirësia e problemeve 
ligjore të parashtruara në të, nga lloji dhe masa e dënimit që rrezikon të jepet ndaj 
të akuzuarit në krahasim me vendimet e dhëna nga gjykatat më të ulëta, etj. Ajo 
varet gjithashtu edhe nga vendi, roli dhe detyrat që kryen një gjykatë e tillë në çdo 
vend të veçantë. Gjykata Kushtetuese vlerëson se interesat e drejtësisë kërkojnë 
detyrimisht realizimin e mbrojtjes, qoftë edhe me avokat të caktuar kryesisht, të të 
akuzuarit që gjykohet nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë mbi bazën e rekursit 
të paraqitur nga prokurori, në të cilin, ndër të tjera kërkohet një rëndim i dukshëm 
i pozitës së tij, në krahasim me vendimin e dhënë për këtë çështje nga gjykata e 
apelit.”

Rrethanat e çështjes 

Me vendimin nr.15, datë 03.02.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Gjirokastër, kërkuesi Sh.N. është deklaruar fajtor për veprat penale të “Ar-
mëmbajtjes pa leje” e “Prodhimit, shitjes dhe mbajtjes së narkotikëve”, dhe 
në bazë të neneve 278/2, 283/1 dhe 55 të Kodit Penal, është dënuar me 6 vjet 
burgim. Mbi ankimin e kërkuesit, Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin 
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nr.31, datë 26.03.2003 ka vendosur prishjen e vendimit të mësipërm, push-
imin e çështjes penale në ngarkim të të pandehurit Sh.N. dhe lirimin e tij të 
menjëhershëm nga paraburgimi.

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.531, datë 
15.10.2003 ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së apelit dhe lënien 
në fuqi të vendimit të dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Në 
këtë gjykim, rezulton të mos ketë marrë pjesë as i pandehuri dhe as mbrojtësi 
i tij, por vetëm prokurori, i cili kishte paraqitur edhe rekursin kundër vendimit 
të dhënë nga gjykata e apelit. Megjithatë, në dosje ndodhet një dëftesë e ko-
munikimit të rekursit drejtuar Gjykatës së Lartë, e cila është nënshkruar nga 
vëllai i të gjykuarit Sh.N..

Në kërkesën drejtuar Gjykatës Kushtetuese, pretendohet se në gjyki-
min e zhvilluar në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë është cenuar rëndë e 
drejta për proces të rregullt ligjor në kuptimin kushtetues, prandaj vendimi i 
marrë prej asaj gjykate duhet të shfuqizohet si antikushtetues. Sipas kërkuesit, 
parregullsia e procesit të zhvilluar në Gjykatën e Lartë qëndron kryesisht në 
mohimin e të drejtës së mbrojtjes, duke mos iu dhënë mundësia të përfaqëso-
het me ndihmën e një mbrojtësi ligjor. Ai thekson se një gjë e tillë, është 
rrjedhojë e mosdijenisë së tij për rekursin dhe ditën e gjykimit të çështjes në 
këtë gjykatë.

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata Kushtetuese thekson se veçanërisht në procesin penal, bara-
zia e armëve, kontradiktoriteti dhe lidhur ngushtë me këto, mbrojtja e të pan-
dehurit, garantuar shprehimisht në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përbëjnë në vetvete elementët 
më të qenësishëm e thelbësorë të procesit të rregullt ligjor në kuptimin kush-
tetues. Prandaj, për respektimin e këtyre parimeve, gjykata duhet të përm-
bushë me rigorozitet një sërë detyrimesh, mes të cilave, sipas rastit, rëndësi 
të veçantë paraqet edhe njoftimi i të pandehurit apo mbrojtësit të tij ligjor për 
akuzën, ankimin, rekursin, ditën dhe vendin e gjykimit të çështjes, etj. Synim 
kryesor  është realizimi i një debati real ndërmjet akuzës dhe mbrojtjes, gjë që 
ndikon pozitivisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë në zbulimin e së vërtetës 
dhe dhënien e drejtësisë nga gjykata me objektivitet e paanësi. Këto kërkesa 
kushtetuese e ligjore janë në funksion të mbrojtjes sa më efektive të të pande-
hurit, pasi përballë tij qëndron vetë shteti, i përfaqësuar në procesin penal nga 
prokurori që paraqet dhe mbron akuzën kundër tij. Është detyrë e shtetit që 
të marrë masat e duhura për të garantuar pjesëmarrjen në procesin penal të 
personit të akuzuar ose mbrojtësit ligjor, qoftë edhe atij të caktuar kryesisht.

Mbi këtë bazë, Gjykata Kushtetuese konfirmon që në gjykimet pe-
nale të shkallës së parë dhe në apel, pra aty ku çështja shqyrtohet në fakt dhe 
në ligj, pjesëmarrja e të pandehurit ose e mbrojtësit ligjor të tij është në çdo 
rast e detyrueshme. Mungesa e të pandehurit apo avokatit të tij, do të çonte si-
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pas rastit në shtyrjen e seancës gjyqësore ose në caktimin e një mbrojtësi krye-
sisht.152 Respektimi i këtyre standardeve në gjykimin që zhvillon Kolegji Penal 
i Gjykatës së Lartë nuk mund të jetë gjithnjë i njëjtë. Padyshim që këtu mer-
ren në konsideratë veçoritë dhe natyra e gjykimit në Gjykatën e Lartë, shqyr-
timi i së cilës përqendrohet kryesisht në çështje ligjore, në mënyrën e zbatimit 
të ligjit material dhe procedural nga gjykatat e nivelit më të ulët. Pikërisht për 
këtë arsye, realizimi i mbrojtjes së personit të akuzuar në seancën gjyqësore që 
mund të zhvillohet në këtë gjykatë bëhet vetëm nga mbrojtësi ligjor i tij. Një 
mbrojtje e tillë është në interes të të pandehurit dhe të dhënies së drejtësisë në 
përgjithësi, për të cilën një rol tepër të veçantë Kushtetuta i ngarkon pikërisht 
Gjykatës së Lartë.153 Prandaj edhe në këtë rast, në funksion të garantimit të 
kësaj mbrojtje, sipas Kodit të Procedurës Penale, ndër të tjera duhet të bëhet 
njoftimi i palëve, me qëllim që personit të akuzuar të mund t’i realizohet një 
mbrojtje sa më efektive dhe në këtë shkallë gjykimi.

Në ndryshim nga gjykimi që zhvillohet në shkallën e parë dhe në 
apel,  mospjesëmarrja e mbrojtësit të të gjykuarit në Gjykatën e Lartë edhe 
pas bërjes së rregullt të njoftimeve respektive, nuk do të përbënte gjithnjë pro-
ces të parregullt në kuptimin kushtetues. Por, nëse “interesat e drejtësisë” do 
ta kërkonin një gjë të tillë, atëherë, mbrojtja e personit të akuzuar, qoftë edhe 
kryesisht, në kuptim të nenit 6/3c të Konventës, do të ishte mëse e nevojshme 
edhe në këtë shkallë të gjykimit.154 Në këtë kuptim, Gjykata Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut ka vënë në dukje se në funksion të mbrojtjes së të pande-
hurit, kur vlerësohet se ekziston interesi i drejtësisë në kuptim të nenit 6/3 
shkronja “c” të Konventës, gjykata nuk mund të mjaftohet të ofrojë ndihmë 
ligjore vetëm nëse personi i akuzuar nuk ka mjete të mjaftueshme financiare 
për një gjë të tillë, por edhe ta caktojë atë vetë kryesisht, “…sepse avokati zyr-
tar mund të vdesë, të sëmuret rëndë, të ketë një problem tjetër ose t’i shmanget 
detyrës. Në rast se autoritetet vihen në dijeni për këtë, ato duhet ta zëvendë-
sojnë, ose ta detyrojnë të kryejë detyrën … Të bësh interpretim kufizues…, 
do të thotë të arrish në rezultate të paarsyeshme, të papajtueshme me atë që 
thotë shkronja “c” si dhe me logjikën e nenit 6 në tërësi; pra ndihma juridike 
… rrezikon të mbetet një fjalë boshe.”155 

Vlerësimi, nëse ndodhemi para interesit të drejtësisë ose jo në gjyki-
min që do të zhvillohet në Gjykatën e Lartë,  varet sipas rastit nga natyra e 
çështjes, nga subjekti që ka paraqitur rekursin dhe kompleksiteti apo vështirë-
sia e problemeve ligjore të parashtruara në të, nga lloji dhe masa e dënimit 
që rrezikon të jepet ndaj të akuzuarit në krahasim me vendimet e dhëna nga 

152 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.33/2003.
153 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.25/2003.
154 Shih Pakelli vs. Gjermanisë në “Për një rend publik Evropian”, Tiranë 2001, fq.816.
155 Shih Artico vs. Italisë në “Për një rend publik Evropian”, Tiranë 2001, fq.805. 
Pikërisht mbi këtë bazë konkludohet se z.Artico nuk i ishte siguruar mbrojtje efek-
tive në Gjykatën e Kasacionit, gjë që kishte dëmtuar realisht të akuzuarin.



455

kontradiktoriteti në Gjykim

gjykatat më të ulëta, etj. Ajo varet gjithashtu edhe nga vendi, roli dhe detyrat 
që kryen një gjykatë e tillë në çdo vend të veçantë. Në këtë kuadër, theksohet 
se ndihma ligjore është veçanërisht e rëndësishme në vendet ku e drejta e ak-
sesit në këto gjykata mund të realizohet vetëm nëpërmjet avokatit mbrojtës156 
ose legjislacioni procedural respektiv nuk parashikon mundësinë e kundër 
rekursit nga ana e palës kundërshtare.

Përsa më sipër, Gjykata Kushtetuese vlerëson se interesat e drejtë-
sisë kërkojnë detyrimisht realizimin e mbrojtjes, qoftë edhe me avokat të cak-
tuar kryesisht, të të akuzuarit që gjykohet nga Kolegji Penal i Gjykatës së 
Lartë mbi bazën e rekursit të paraqitur nga prokurori, në të cilin, ndër të tjera 
kërkohet një rëndim i dukshëm i pozitës së tij, në krahasim me vendimin e 
dhënë për këtë çështje nga gjykata e apelit.157 

Në rastin në shqyrtim, kërkuesit, një e drejtë e tillë nuk i është garan-
tuar në Gjykatën e Lartë. Gjykata e apelit ka vendosur pushimin e çështjes 
dhe lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Në gjykimin që ka zhvil-
luar pas rreth 7 muajsh Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë mbi bazën e rekursit 
të prokurorit, nuk ka marrë pjesë as i pandehuri dhe as mbrojtësi i tij. Ky 
kolegj praktikisht ka vlerësuar vetëm pretendimet e prokurorit të paraqitura 
në rekurs dhe në seancë, në të cilat është kërkuar deklarimi fajtor dhe dënimi 
me burgim i të pandehurit. Pala e akuzuar, konkretisht mbrojtja e saj, nuk ka 
patur mundësi të shprehet për asnjë nga këto pretendime. Në këto kushte, qa-
rtazi, nuk është respektuar parimi i barazisë së armëve dhe kontradiktoritetit, 
e për pasojë është cenuar rëndë e drejta e mbrojtjes së kërkuesit.

Gjykata Kushtetuese çmon se përputhja me kërkesat e procesit të 
rregullt ligjor në kuptimin kushtetues, të garantuara në nenet 31/1, 42 të 
Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Ko-
legji Penal i Gjykatës së Lartë duhej të kishte verifikuar arsyet e mosparaqitjes 
dhe më pas, në funksion të këtij verifikimi, duhej të kishte vendosur shtyrjen 
e seancës gjyqësore ose edhe mbrojtjen e kërkuesit me avokat të caktuar krye-
sisht.

156 Shih RD vs. Polonisë, Vendimi dt.18.03.2002,  paragrafët 50, 51.
157 Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.21, dt.20.09.2005; nr.23, dt.13.10.2005 
dhe nr.24, dt.26.10.2005.
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Vendim nr.222, datë 04.11.2002 (V-222/2002 – Mosrealizimi efektiv i të 
drejtës së mbrojtjes)

Fjalë kyçe: proces penal; e drejta e mbrojtjes; avokat; etikë profesionale e 
mbrojtësit.

“Detyrë e organit procedues, sipas rregullave të përgjithshme procedurale 
që lidhen me gjykimin, është që t’i krijojë të gjitha mundësitë të akuzuarit për t’u 
përfaqësuar në mënyrë të efektshme dhe njëkohësisht të sigurohet që avokati të 
zbatojë detyrat e tij, përndryshe ai duhet të zëvendësohet. 

Sipas parimeve të rëndësishme kushtetuese e procedurale dhe jurispru-
dencës së Gjykatës Kushtetuese, në një proces gjyqësor avokati mbrojtës duhet të 
veprojë në përputhje me ligjin, standardet dhe etikën e njohur profesionale për të 
mbrojtur të drejtat e klientit të tij. Kur avokati vepron në kundërshtim me përm-
bushjen e rregullt të detyrimeve të tij në mbrojtje të të drejtave të klientit, ai shkel 
njëkohësisht edhe të drejtën e individit për t’u mbrojtur me avokat.”

Rrethanat e çështjes 

Gjykata e Rrethit Elbasan ka deklaruar kërkuesin fajtor në mungesë, 
për veprën penale të parashikuar nga nenet 76 e 25 të Kodit Penal, vendim i 
cili është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës përsa i përket kualifikimit 
ligjor të veprës në bazë të nenit 78 të Kodit Penal. Ky vendim është lënë në 
fuqi nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë për kërkuesin dhe është ndryshuar 
për të gjykuarit e tjerë. Kërkuesi A.Ç. ka pretenduar se atij nuk i është garan-
tuar mbrojtja në procesin gjyqësor. Është shkelur e drejta për t’u mbrojtur me 
avokat, sepse avokati nuk ka përmbushur në përputhje me ligjin detyrimet e 
tij ndaj klientit, të cilin kishte marrë përsipër për ta mbrojtur. 

Arsyetimi i Gjykatës 

Nga shqyrtimi në tërësinë e tyre i kërkuesi pretendimeve të ngritura 
nga duke i analizuar ato me të dhënat që ndodhen në dosjen gjyqësore dhe me 
ndikimin e drejtpërdrejt që ato kanë sjellë në përfundimin e gjykimit, Gjykata 
Kushtetuese bindet se procesi gjyqësor është cenuar në thelbin e tij. Mbrojtësi 
në këtë proces gjyqësor ka përfaqësuar njëkohësisht pesë të pandehur të aku-
zuar për veprën penale të vrasjes, në një kohë që midis të pandehurve rezulton 
e vërtetuar dhe e pohuar nga vetë gjykata në vendimin e saj që të ketë patur 
papajtueshmëri interesash. Neni 54 i Kodit të Procedurës Penale nuk lejon në 
kushte të tilla realizimin e mbrojtjes ligjore në procesin penal, duke vendo-
sur detyrim jo vetëm të mbrojtësit por edhe të vetë organit procedues për të 
shmangur shkeljen e konstatuar. 

Mbrojtësi përpara gjykatës së shkallës së parë por edhe në të gjithë 
shkallët e tjera të gjykimit ka kërkuar deklarimin fajtor për kërkuesin dhe 
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pafajësinë për të pandehurin tjetër. Edhe në mbrojtjen e paraqitur me shkrim 
përpara gjykatës së shkallës së parë rezulton se avokati është mbështetur krye-
sisht mbi atribuimet e të pandehurit tjetër për të cilin ai ka kërkuar pafajësinë. 
Njëkohësisht, mbrojtësi në këtë proces gjyqësor ka tejkaluar tagrat e tij të 
përfaqësimit, sepse ka pranuar fajësinë e të gjykuarit A.Ç., ndërkohë që sipas 
nenit 50 të Kodit të Procedurës Penale kjo është një e drejtë që i rezervohet 
personalisht të pandehurit. Veprime të tilla të kryera nga avokati që prekin 
të drejtën e të gjykuarit për t’u mbrojtur janë lejuar nga të gjitha gjykatat që 
e kanë shqyrtuar këtë çështje. Detyrë e organit procedues, sipas rregullave të 
përgjithshme procedurale që lidhen me gjykimin, është që t’i krijojë të gjitha 
mundësitë të akuzuarit për t’u përfaqësuar në mënyrë të efektshme dhe njëko-
hësisht të sigurohet që avokati të zbatojë detyrat e tij, përndryshe ai duhet të 
zëvendësohet. 

Sipas parimeve të rëndësishme kushtetuese e procedurale dhe juris-
prudencës së Gjykatës Kushtetuese, në një proces gjyqësor avokati mbro-
jtës duhet të veprojë në përputhje me ligjin, standardet dhe etikën e njohur 
profesionale për të mbrojtur të drejtat e klientit të tij. Kur avokati vepron në 
kundërshtim me përmbushjen e rregullt të detyrimeve të tij në mbrojtje të të 
drejtave të klientit, ai shkel njëkohësisht edhe të drejtën e individit për t’u 
mbrojtur me avokat. Nisur nga qëndrimet e mbajtura nga avokati mbrojtës, 
të cilat nuk mund t’i përkasin funksionit të mbrojtjes në një proces penal si 
dhe duke patur parasysh se pohime të tilla janë mbajtur parasysh edhe nga 
gjykata në arsyetimin e vendimit, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin 
se kërkuesit A.Ç. nuk i është krijuar mundësia për një mbrojtje të ligjshme 
në procesin gjyqësor duke iu shkelur në këtë mënyrë e drejta për një mbrojtje 
të përshtatshme e të efektshme, e cila përbën një cenim të së drejtës për një 
proces të rregullt ligjor, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë, të nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut si dhe të 
jurisprudencës kushtetuese në këtë drejtim. 





XXiii. njoftimi i palëve në gjykim
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Vendim nr. 9, datë 22.02.2001 (V-9/2001 – Mospasja dijeni për ankimin)

Fjalë kyçe: proces penal; i gjykuar; ankim; e drejta për t’u dëgjuar.

“Duke mos u njoftuar kërkuesi për ankimin e prokurorit, si dhe për datën 
e gjykimit në Apel e në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, atij i janë mohuar njëkohë-
sisht disa të drejta kushtetuese të parashikuara edhe në Konventën Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, siç janë: e drejta për ta 
vënë në dijeni menjëherë dhe hollësisht për akuzën që i bëhet (neni 31/a i Kush-
tetutës dhe neni 6/3a i Konventës); e drejta për t’u mbrojtur vetë e për t’u bërë 
pyetje dëshmitarëve të pranishëm; e drejta për të kërkuar marrjen e provave të tjera 
(neni 31/b,c të Kushtetutës dhe neni 6/3c,d i Konventës), si edhe e drejta për t’u 
dëgjuar para se të gjykohet (neni 33 i Kushtetutës dhe neni 6/1 i Konventës).

E drejta e të pandehurit për të zgjedhur mbrojtësin e tij është njëkohësisht 
edhe një detyrim për gjykatën për ta respektuar këtë të drejtë. Është e vërtetë që 
Gjykata e Rrethit  Gjyqësor në rigjykim ka caktuar mbrojtës dhe i ka dhënë kohë 
atij të përgatitet, por kjo nuk është e mjaftueshme për të arritur në përfundimin 
se gjykata ka përmbushur detyrimet e saj kushtetuese e ligjore për realizimin e së 
drejtës së mbrojtjes. Është detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor dhe Gjykatës së 
Apelit të kryejnë të gjitha veprimet procedurale për njoftimin e të pandehurit dhe, 
vetëm kur ky nuk paraqitet, të caktojnë mbrojtës kryesisht.”

Rrethanat e çështjes 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Tiranës, me vendimin nr.111, datë 
25.02.1999, ka dënuar kërkuesin Xh.V. për veprën penale të shfrytëzimit të 
prostitucionit dhe, në bazë të nenit 114 të Kodit Penal, në lidhje me nenin 
406/1 të Kodit të Procedurës Penale (gjykimi i shkurtuar) e ka dënuar me 
gjashtë muaj burgim. Mbi ankimin e prokurorit Gjykata e Apelit të Tira-
nës, me vendimin nr.97, datë 02.04.1000, ka vendosur prishjen e vendimit 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor e dërgimin e çështjes për rigjykim në këtë 
gjykatë. Kjo e fundit, në rigjykim, e ka dënuar me dhjetë vjet burgim për kri-
min e shtyrjes për prostitucion në rrethana rënduese, sipas nenit 114/a, pika 
5 të Kodit Penal.

Kërkuesi ka pretenduar se Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor, në rigjykim, kanë zhvilluar një proces jo të rregullt ligjor në kuptim 
të nenit 42/1 të Kushtetutës. Gjykimet janë zhvilluar pa njoftuar të pandehu-
rin ose avokatët e tij, sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Procedurës 
Penale.

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata vlerëson se...njoftimi i të pandehurit, sipas Kodit të Proce-
durës Penale, nuk është bërë as në rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, 
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aq më tepër, që nga kjo gjykatë u dënua për një vepër penale shumë më të 
rëndë se e mëparshmja. Për datën 15.07.1999 (dita kur u zhvillua seanca e 
parë e gjykimit), i është dërguar një shkresë togës së shoqërimit, me të cilën i 
kërkohet të shoqërojë në gjykatë të pandehurin Xh.V., me banim në fshatin T. 
të Tiranës dhe një polic i togës së shoqërimit ka shënuar në të që i pandehuri 
ndodhet në Greqi, por nuk del nëse është njoftuar familja, fqinjët, avokatët 
e caktuar prej tij etj., sipas mënyrës e në vendet e parashikuara në nenin 140 
të Kodit të Procedurës Penale. Jo vetëm kaq, por meqenëse njoftimi ishte 
i dyshimtë, gjykata, në zbatim të nenit 349 të Kodit të Procedurës Penale, 
duhet ta përsëriste atë, para se të deklaronte mungesën e të caktonte mbrojtës 
kryesisht.

Duke mos u njoftuar kërkuesi për ankimin e prokurorit, si dhe për 
datën e gjykimit në Apel e në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, atij i janë mohuar 
njëkohësisht disa të drejta kushtetuese të parashikuara edhe në KEDNJ, siç 
janë: e drejta për ta vënë në dijeni menjëherë dhe hollësisht për akuzën që i 
bëhet (neni 31/a i Kushtetutës dhe neni 6/3a i Konventës); e drejta për t’u 
mbrojtur vetë e për t’u bërë pyetje dëshmitarëve të pranishëm; e drejta për të 
kërkuar marrjen e provave të tjera (neni 31/b,c të Kushtetutës dhe neni 6/3c,d 
i Konventës), si edhe e drejta për t’u dëgjuar para se të gjykohet (neni 33 i 
Kushtetutës dhe neni 6/1 i Konventës).

E drejta e të pandehurit për të zgjedhur mbrojtësin e tij është njëko-
hësisht edhe një detyrim për gjykatën për ta respektuar këtë të drejtë. Është e 
vërtetë që Gjykata e Rrethit  Gjyqësor në rigjykim ka caktuar mbrojtës dhe i 
ka dhënë kohë atij të përgatitet, por kjo nuk është e mjaftueshme për të arritur 
në përfundimin se gjykata ka përmbushur detyrimet e saj kushtetuese e ligjore 
për realizimin e së drejtës së mbrojtjes. Është detyrë e Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor dhe Gjykatës së Apelit të kryejnë të gjitha veprimet procedurale 
për njoftimin e të pandehurit dhe, vetëm kur ky nuk paraqitet, të caktojnë 
mbrojtës kryesisht. Për më tepër, Gjykata e Apelit nuk ka caktuar as mbrojtës 
kryesisht, por ka dëgjuar vetëm prokurorin, duke mos respektuar parimet e 
rëndësishme të mbrojtjes dhe të kontradiktoritetit në gjykim.

Të gjitha këto e bëjnë procesin të parregullt, në kuptim të nenit 42/1 
të Kushtetutës.
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Koment158

E drejta e mbrojtjes, sikundër cilësohet literalisht nga Kushtetuta 
(neni 31) dhe evidentohet edhe nga jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese 
referon para së gjithash te procesi penal, ndonëse elementë të lidhur ngushtë 
me këtë të drejtë si barazia e armëve dhe kontradiktorialiteti në gjykim verifikohen 
dhe kanë rëndësinë e tyre potenciale edhe në gjykimin civil. Pra, e theksojmë, 
e drejta e mbrojtjes është një e drejtë subjektive e parashikuar nga Kushtetuta 
për këdo (pa dallim shtetësie) vetëm për të pandehurin në procesin penal, 
ndërkohë që në procesin civil, dy elementët e tjerë të përmendur më lart, rela-
tivisht jo me të njëjtën forcë e konsistencë, e gjejnë burimin e tyre te parimi i 
procesit të drejtë ligjor (sikundër edhe e drejta për një mbrojtje të efektshme).

Për shkak të misionit të saj të paraparë nga Kushtetuta, e drejta e 
mbrojtjes konsiderohet si një bashkudhëtare e pashoqe e lirisë personale (prej 
këtej edhe pozicionimi i saj bashkë me të drejta të tjera të karakterit proce-
sual në Kreun II “Liritë dhe të Drejtat Vetjake” të Kushtetutës). Nuk është 
e rastësishme që nenet 27 e 28 të Kushtetutës që parashikojnë të drejtën për 
lirinë vetjake dhe kufizimin e saj, bashkë me nenin 31 (të drejtat gjatë procesit 
penal) janë ndër dispozitat më të bollshme e të detajuara të Kushtetutës, duke 
rënë disi ndesh me natyrën tipike të normës kushtetuese. Legjislatori kush-
tetues qëllimisht ka dashur të jetë i tillë, duke listuar te neni 33 një sërë kom-
ponentësh që, të gjithë së bashku, formësojnë të drejtën e mbrojtjes: njohja me 
akuzën (pika “a”); kohën dhe lehtësitë e mjaftueshme për të përgatitur mbro-
jtjen e vet (pika “b”); në gjuhën e vet (pika “c”); mundësinë që të mbrohet vetë 
(pika “ç”); dhe/ose të mbrohet nga një mbrojtës ligjor i zgjedhur prej tij (po 
aty);  ose nga një mbrojtës i caktuar kryesisht nga gjykata, kur nuk ka mjete të 
mjaftueshme (po aty); ti sigurohet komunikim i lirë e konfidencial me mbro-
jtësin (po aty); të ketë mundësi tu drejtojë pyetje dëshmitarëve të pranishëm 
(kontradiktorialiteti në gjykim) dhe të kërkojë paraqitjen e dëshmitarëve, të 
ekspertëve dhe personave të tjerë të cilët mund të sqarojnë faktet (pika “d”). 
Kjo pikë e fundit shpalos drejtpërdrejtë parimin e barazisë së armëve. Në këto 
rrethana, edhe hartuesit e këtij komentari zgjodhën që ta paraqisnin jurispru-
dencën e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me të drejtën e mbrojtjes në mënyrën 
e mësipërme, me një koment përfshirës në fund. 

158 Nga autorët u gjet si zgjidhje më oportune, në funksion të shpalosjes së plotë të të 
gjithë elementëve të së drejtës së mbrojtjes, prezantimi i pesë vendimeve të Gjykatës 
Kushtetuese në vend të vetëm njërit prej tyre. Kështu lexuesi do të arrijë të përfitojë 
një kuptim të përpunuar dhe të ilustruar praktikisht në lidhje me konceptet e baraz-
isë së armëve, kontradiktorialitetit në gjykim, mbrojtjes së efektshme dhe rëndësisë 
së njoftimeve në funksion të saj. Rrjedhimisht, kjo qasje detyroi edhe një koment 
të vetëm, të përgjithshëm.  Ky shpjegim që ka të bëjë më tepër me metodologjinë e 
përdorur në komente vlen edhe për raste të tjera të ngjashme në këtë punim.
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Ndonëse parashikohet si e drejtë më vete nga Kushtetuta, në jurispru-
dencën e Gjykatës Kushtetuese e drejta e mbrojtjes është trajtuar si element 
i procesit të rregullt ligjor (kryesisht gjyqësor), me referime të vazhdueshme 
te case law i GjEDNj në kuptim të nenit 6 të KEDNj. Sidoqoftë, nuk ka qenë 
praktika e Strasburgut ajo që ka diktuar këtë qëndrim por fakti objekti që e 
drejta për një proces të rregullt ligjor (parashikuar nga neni 131/f  i Kush-
tetutës), mirë apo keq, është e drejta e vetme (kupto: instrumenti i vetëm) 
mbrojtjen e së cilës individi mund ta kërkojë në Gjykatën Kushtetuese. Rrjed-
himisht, të gjitha të drejtat me karakter procesual, ndonëse mund të gjenden 
të rregulluara edhe në mënyrë të posaçme në Kushtetutë, Gjykata i ka anali-
zuar në kuadrin e procesit të rregullt ligjor (gjyqësor).159  

Ndërsa në vendimet e përzgjedhura më lart jepet përmbajtja dhe re-
alizohet mbrojtja e komponentëve kryesorë të së drejtës së mbrojtjes, të tjerë 
elementë nuk kanë gjetur vend për shkak të dimensionit gjithëpërfshirës të ko-
mentarit dhe kujdesit për të ruajtur proporcionalitetin  në shpalosjen e juris-
prudencës së Gjykatës Kushtetuese. Megjithatë, qoftë edhe telegrafikisht, sjel-
lim në vëmendje Vendimin nr.4, datë 27.02.2004, në të cilin Gjykata pranon 
se “leximi nga gjykata i thënieve të dëshmitarëve në prokurori” “nuk përbën 
në vetvete element të procesit jo të rregullt, përderisa gjykata ka respektuar njëkohësisht 
të drejtat e mbrojtjes për të parashtruar kundërshtimet rreth këtyre dëshmive” dhe aq 
më tepër kur “gjykatat në vendimet e tyre, nuk i kanë pranuar këto dëshmi si prova 
për fajësinë e të pandehurit”.

Autorët vlerësojnë të pasqyrojnë në vijim një moment interesant në 
lidhje me elementë të së drejtës së mbrojtjes në gjykimin civil që nuk verifiko-
het në këtë hapësirë kohore, duke sjellë për lexuesin një pasazh nga Vendimi 
35/2011 i Gjykatës Kushtetuese, ku ajo shprehet se: “... në kuadrin e këtij pro-
cesi, e drejta e individit “për të pasur ndihmën pa pagesë të një përkthyesi nëse nuk 
kupton ose nuk flet gjuhën shqipe”, ndryshe nga kjo e drejtë në procesin penal, është 
subjekt i kushtit të dhënies së ndihmës juridike falas, të cilën individi, jo vetëm është i 
detyruar ta kërkojë, por edhe të provojë pamundësinë e tij financiare për të përballuar 
shpenzimet e gjykimit. Vetëm në këto kushte gjykatat e juridiksionit të zakonshëm janë 
të detyruara që në përmbushje të detyrimit kushtetues, për të zhvilluar një proces të 
rregullt ligjor, t’i caktojnë individit, palë të një gjykimi civil, një përkthyes që zyrtarisht 
të këtë njohuri mbi gjuhën e tij, duke qenë formalisht kompetent në njohjen e gjuhës 
së tij. Në të kundërtën, Gjykata bazuar në parimin e përgjithshëm të gjykimit civil të 
vetëpërgjegjësisë së palës, çmon se individi ka të drejtën dhe detyrimin që ta organizojë 
vetë mbrojtjen e tij, duke caktuar një përkthyes dhe/ose edhe një mbrojtës, duke përbal-
luar paraprakisht/parapaguar shpenzimet e tij.” 

Parimin e “barazisë dhe të kontradiktorialitetin në gjykimin civil” 
e gjejmë në vendimin nr.8/2006, në të cilin, Gjykata Kushtetuese realizon 

159 Tashmë (viti 2012), mund të thuhet se, nëse Gjykata Kushtetuese vijon me 
guximin e munguar për të adoptuar një qasje substanciale të parimit të procesit të 
rregullt, kjo zgjedhje e legjislatorit kushtetues rezulton e mangët). 



466

kontrollin e kushtetutshmërisë së një vendimi të Kolegjit Civil të Gjykatës 
së Lartë, me anë të të cilit ky i fundit kishte marrë në shqyrtim një kërkesë 
për rishikim drejtpërdrejt në seancë gjyqësore, duke vendosur pranimin e saj, 
prishjen e vendimit nr.13, datë 17.11.1998 të Gjykatës së Apelit Durrës, kth-
imin e çështjes për rigjykim dhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, pa 
u thirrur dhe pa u dëgjuar palët e listuara në vendimin e cenuar. Në përfundim 
të gjykimit, Gjykata Kushtetuese konstatoi cenimin e të drejtës kushtetuese 
për një proces të rregullt ligjor të parashikuar në nenin 42 të Kushtetutës dhe 
në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke arsyetuar 
se: “E drejta për t’u njoftuar për ankimin dhe për të mësuar për argumentet e faktet 
e parashtruara në të është pjesë e së drejtës së individit për një proces të rregullt ligjor 
nëpërmjet të cilës atij do t’i krijohen mundësitë për të përgatitur mbrojtjen e vet dhe për 
të parashtruar argumentet e veta për pretendimet e palës tjetër. [...].  Parimi i “pro-
cesit të rregullt gjyqësor” ka si element të vetin edhe të drejtën e secilës palë për të qenë 
e pranishme në seancë gjyqësore. Jurisprudenca kushtetuese dhe praktika e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut kanë përcaktuar standarde edhe për pjesëmarrjen 
në gjykim me qëllim që t’i krijohen mundësitë secilës palë për të mbrojtur efektivisht të 
drejtën që pretendohet si e shkelur. Kushdo, qoftë në procesin penal, qoftë në procesin 
civil, duhet të ketë mundësinë t’i paraqesë gjykatës, në mënyrën e duhur, çështjen e 
vet, në kushte që nuk e vendosin atë në situatë dukshëm të pafavorshme në raport me 
palën kundërshtare. [...]. Megjithëse shqyrtimi është bërë në seancë gjyqësore, ku janë 
vlerësuar dobishmëria dhe rëndësia e provave të paraqitura nga njëra palë, nuk është 
njoftuar pala tjetër të marrë pjesë në gjykim dhe të japë mendimet e veta për këto prova 
dhe për ndikimin që ato duhet të kenë në cenimin e vendimit të formës së prerë. Në këtë 
mënyrë prishja e vendimit të formës së prerë është bërë duke venë në situatë krejtësisht 
të pafavorshme palën në favor të së cilës ishte dhënë vendimi dhe duke cenuar ekuilibrin 
që duhet të kenë ato në proces. [T]ë dy palët në proces kanë të drejtë të kenë informacion 
për faktet dhe argumentet e palës kundërshtare, që nënkupton në parim mundësinë për 
palët të kenë njohuri edhe për komentet mbi provat e nxjerra. [...]. Pjesëmarrja e palëve 
në gjykim, dëgjimi i pretendimeve të tyre për provat e interpretimin e ligjit në çështjen 
konkrete, garantohet nga neni 42 i Kushtetutës e neni 6 i Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, sepse kjo pjesëmarrje shërben për të mbrojtur në substancë të drejtat e 
secilës palë. Jo vetëm kaq por krijimi i kushteve për të bërë një mbrojtje efektive është jo 
vetëm në interes të palëve, por edhe në interes të drejtësisë.”

Nga jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese rezulton se kjo e fundit 
ka konstatuar cenim të paraimit të barazisë së mjeteve edhe në rastet kur 
gjykatat e zakonshme  e kanë vendosur njërën palë në kushte të disfavorshme 
në krahasim me palën e paditur apo kur ajo ka cenuar arimin e disponibilitetit 
te padisë. Ja si shprehet Gjykata në Vendimin nr.8, datë 23.04.2004: “[T]ë 
dyja këto gjykata, në shqyrtimin e kësaj mosmarrëveshje civile nuk kanë respektuar 
parimin kushtetues për vendosjen e barazisë së armëve midis pjesëmarrësve në proces. 
Veçanërisht gjatë gjykimit të çështjes në gjykatën e apelit, pala paditëse, është vënë në 
kushte të disfavorshme në krahasim me palën e paditur. Asaj, në mënyrë të shprehur i 
është mohuar e drejta që nëpërmjet gjykatës të sigurojë provat e nevojshme shkresore ose 
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me dëshmitarë, për të vërtetuar pretendimin që ajo ka ngritur se vërtetimi nr.extra, datë 
18.03.1994 i ish- NTSHUS-it Tiranë, i paraqitur si provë nga subjektet e interesuara, 
nuk ka përmbajtje reale. Një kërkesë e tillë është refuzuar të merret në shqyrtim, sado 
që kërkuesit paraprakisht kanë parashtruar disa indicie që dëshmojnë për përmbajtjen 
false të këtij dokumenti. Kështu, ata kanë përmendur faktin se në të është vënë një vulë 
që kishte disa vjet që nuk përdorej më, për shkak të ndryshimit të emrit nga Republika 
Socialiste e Shqipërisë, në Republika e Shqipërisë. Veç kësaj, kërkuesit i kanë bashkuar 
ankimit për në gjykatën e apelit edhe një deklaratë me shkrim të lëshuar sipas tyre nga 
Pëllumbesha Ago, ish-drejtoreshë e ndërmarrjes së lartpërmendur, ku thuhet se nga kjo 
detyrë ajo është larguar rreth dy vjet përpara lëshimit të vërtetimit në fjalë.

Në këto rrethana, gjykata e apelit, duhej t’u krijonte mundësinë kërkuesve 
ashtu si dhe subjekteve të interesuara, për të realizuar edhe ata, me mjetet provuese të 
nevojshme pretendimet e tyre. 

Hetimi në këtë drejtim ishte e vetmja rrugë që do të garantonte barazinë e 
armëve midis palëve të këtij procesi dhe që do ta çonte gjykatën në konkluzione të drejta 
për çështjen, aq më tepër po të kihet parasysh se vërtetimi nr.extra, datë 18.03.1994, 
ishte prova e vetme dhe vendimtare mbi të cilën janë bazuar gjykatat në dhënien e 
vendimeve të tyre.

Një formë tjetër e shkeljes së kësaj të drejte themelore, për proces të rregullt, 
është edhe ajo e mosrespektimit nga ana e këtyre gjykatave të parimit të disponibilitetit 
të padisë. Duke mos pasur parasysh kërkesat e neneve 6, 16/2 e 28 të Kodit të Proce-
durës Civile, ku gjen pasqyrim ky parim kryesor i procesit gjyqësor, të dyja gjykatat 
kanë vepruar në drejtim të kundërt. Kështu, ato kanë ndryshuar kryesisht, pa pëlqimin 
e kërkuesve, bazën juridike të padisë, duke e gjykuar atë jo si padi revendikimi e pro-
narit jo posedues kundër poseduesit të paligjshëm jo pronar, por si padi që rrjedh nga 
detyrimet e lindura nga kontrata e qerasë së banesave.

Pra, në këtë rast, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, i ka kaluar kufijtë e 
padisë, sepse ajo është shprehur edhe për gjëra që nuk i janë kërkuar, siç është vërtetimi 
nga ana e saj i ekzistencës së marrëdhënies juridike të qerasë së banesave midis pjesë-
marrësve në proces ose i detyrimit të subjekteve të interesuara t’u paguajnë kërkuesve 
çmim të reduktuar të qerasë së banesave dhe jo shpërblim për përdorimin e sendit”.

 





XXiV. e drejta për t’u dëgjuar nga gjykata
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Vendimi nr.30, datë 17.06.2010 (V-30/2010 – Gjykimi në mungesë i të pan-
dehurit)

Fjalë kyçe: i pandehur; njoftimi i akuzës; rivendosje në afat; gjykim në mung-
esë; zgjedhja e mbrojtësit nga familjarët.

“Kushtetuta ka bërë një zgjedhje që ligjëron gjykimin e të pandehurit në 
mungesë kur plotësohen disa kushte: është  e domosdoshme që i pandehuri duhet 
ketë dijeni në se ndaj tij ka filluar një proces penal dhe, në radhë të dytë, ky duhet 
të heqë dorë vullnetarisht nga pjesëmarrja në të. Gjykata arrin në këtë përfundim, 
për arsye se heqja dorë nënkupton një akt vullneti nga ana e të pandehurit, që siç 
është pranuar nga teoria e së drejtës penale, për të pasur një akt vullnetar duhet të 
ketë në radhë të parë një proces të brendshëm të perceptimit të realitetit  nga ana e 
të pandehurit dhe më pas një proces të brendshëm vendimmarrjeje prej tij. 

Janë organet shtetërore ato që duhet të marrin të gjitha masat, nëpërmjet 
veprimeve aktive, për të siguruar gjykatën se i pandehuri është njoftuar në mënyrë 
të rregullt, se në ngarkim të tij ka një procedim penal dhe se i pandehuri, pas këtij 
njoftimi të rregullt, me vullnetin e tij të lirë vendos t’i fshihet drejtësisë. Gjykata 
Kushtetuese çmon se në zbatim të nenit 46 të Konventës lind detyrimi edhe për 
Republikën e Shqipërisë që të bëjë të mundur lejimin e shtetasve, që efektivisht 
nuk kanë pasur dijeni për një procedim penal në ngarkim të tyre, të kenë të drejtën 
për rihapjen e procesit gjyqësor në përputhje me nenin 147 të KPP. Gjykata Kush-
tetuese çmon se ky detyrim lind edhe për të gjithë organet gjyqësore të çdo shkalle, 
përfshirë edhe gjykatën referuese, e cila ka detyrimin që legjislacionin e brendshëm 
ta aplikojë në përputhje me Kushtetutën dhe KEDNJ.

Gjykata çmon se e drejta e të pandehurit për të marrë pjesë në gjykim, si 
dhe për të zgjedhur përfaqësuesit ligjorë është një e drejtë kushtetuese vetjake, e 
cila nuk mund të transferohet te familjarët. Po ashtu, parashikimi në nenin 48/3 
për mundësinë e familjarëve për të pajisur me prokurë mbrojtësin e të pandehurit 
nuk nënkupton transferimin e të drejtës për të zgjedhur mbrojtësin nga i pande-
huri te familjarët, por nënkupton edhe ushtrimin e vullnetit të këtij të pandehurit, 
nëpërmjet familjarëve. Me fjalë të tjera, i pandehuri e ushtron këtë të drejtë vetjake 
nëpërmjet familjarëve të tij, të cilët kanë mundësinë objektive për të kontaktuar me 
avokatë, në mënyrë që këta të fundit të shqyrtojnë mundësinë për të marrë cilësinë 
e mbrojtësit ligjor të të pandehurit. Në këto kushte, në qoftë se ka mospërputhje 
ndërmjet vullnetit të të pandehurit dhe vullnetit të familjarëve të tij, që kanë keq-
interpretuar vullnetin e të pandehurit ose kanë pasur një vullnet të ndryshëm për 
mbrojtësin ligjor, duhet të  mbizotërojë vullneti i të pandehurit, i cili në çdo rast 
mund të refuzojë ose shkarkojë mbrojtësin e zgjedhur nga familjarët.”

Rrethanat e çështjes

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 302, datë 
11.12.2002, ka deklaruar fajtor dhe dënuar të pandehurin E.S. për kryerjen 
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e veprave penale të marrëdhënieve seksuale me të mitura dhe të favorizimit 
të prostitucionit me të mitura, të parashikuara nga nenet 100/1 dhe 114/2 të  
Kodit Penal. Mbi ankimin e paraqitur nga avokati i caktuar kryesisht i këtij të 
pandehuri, Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 82, datë 04.04.2003, ka 
vendosur mospranimin e apelit pasi ankimi është bërë nga një subjekt që nuk 
legjitimohet. Më pas, mbi kërkesën e bërë nga avokati i caktuar me prokurë 
të posaçme nga babai i të pandehurit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me 
vendimin nr. 22, datë 20.04.2004, ka vendosur rivendosjen në afat për të bërë 
ankim kërkuesi E.S. kundër vendimit nr. 302, datë 11.12.2002 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Vlorë. Me paraqitjen e ankimit nga avokati i caktuar nga 
familjarët e të pandehurit, Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 585, datë 
10.12.2004, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit nr. 302, datë 11.12.2002 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Mbi rekursin e paraqitur nga i njëjti avokat, Kolegji Penal i Gjykatës 
së Lartë, me vendimin nr. 872, datë 16.12.2005, ka vendosur mospranimin e 
rekursit të paraqitur nga mbrojtësi i të gjykuarit E.S. kundër vendimit nr. 585, 
datë 10.12.2004 të Gjykatës së Apelit Vlorë. Mbi kërkesën e të gjykuarit,  i 
cili pasi është ekstraduar ka pretenduar se nuk ka pasur dijeni për vendimet e 
gjykatave që e kanë deklaruar fajtor dhe dënuar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Vlorë, me vendimin nr.128, datë 13.04.2007, ka vendosur pranimin e kërkesës 
së kërkuesit E.Spahaj dhe rivendosjen në afat të së drejtës për të bërë rekurs 
në Gjykatën e Lartë kundër vendimit nr.585, datë 10.12.2004 të Gjykatës së 
Apelit Vlorë. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin ekstra, datë 
09.04.2008, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në Kolegjet e Bash-
kuara të Gjykatës së Lartë për njehsimin e praktikës gjyqësore lidhur me këto 
probleme juridike: Pasi çështja është shqyrtuar në  Kolegjin Penal të Gjykatës 
së Lartë, a ka të drejtë i pandehuri apo mbrojtësi i tij të rivendosen në afat 
për të ushtruar rekurs ndaj të njëjtit vendim të Gjykatës së Apelit, nëse  i 
pandehuri pretendon se nuk është vënë në dijeni të vendimit? E njëjta pyetje 
shtrohet edhe në rastin kur i pandehuri pretendon të rivendoset në afat për 
të drejtën e apelit; Nëse gjykata më e lartë vendos mospranimin e ankimit 
ndaj vendimit të gjykatës më të ulët për shkak të kalimit të afatit, a mund të 
kërkohet rivendosje në afat për të ushtruar ankim ndaj të njëjtit vendim?; Në 
rastin e më shumë se një të pandehuri, kur çështja shqyrtohet mbi bazën e 
ankimit të një pjese të tyre, të pandehurit që nuk kanë ushtruar të drejtën e 
ankimit, a u lind kjo e drejtë pasi vihen në dijeni të vendimit, nëse gjykata më 
e lartë në përfundim është shprehur për të gjithë të pandehurit bashkë?

Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, gjatë gjykimit të çështjes 
për vendimin nr.3/2, datë 09.01.2009, kanë vendosur pezullimin e gjykim-
it dhe dërgimin e çështjes para Gjykatës Kushtetuese, për t’u shprehur për 
pajtueshmërinë e neneve 48/3 dhe 410/2 të Kodit të Procedurës Penale 
(KPP) me nenin 43 të Kushtetutës me këto argumente: Paraqitja e rekursit 
nga i gjykuari, pas rivendosjes në afat, është një e drejtë kushtetuese e sank-
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sionuar nga neni 43 i Kushtetutës; Caktimi i përfaqësuesit ligjor me prokurë 
të posaçme nga familjarët e të gjykuarit nuk mund të konsiderohet sikur është 
konsumuar e drejta e ankimit nga i pandehuri/i dënuari, sepse kjo e drejtë i 
përket tërësisht atij.

Arsyetimi i Gjykatës

Mbi të drejtën e ankimit të të  gjykuarit në mungesë. 

Gjykata Kushtetuese vlerëson se standartet e vendosura nga Gjykata 
Europiane që theksojnë: a) I pandehuri ka të drejtë të jetë i pranishëm në 
procesin gjyqësor të kryer në ngarkim të tij; b) i pandehuri mund të heqë 
dorë vullnetarisht nga ushtrimi i kësaj të drejtë; c) i pandehuri duhet të jetë 
në dijeni për ekzistencën e një procesi gjyqësor në ngarkim të tij; ç) duhet të 
ekzistojnë instrumente paraprake ose riparuese për të shmangur procese në 
ngarkim të tyre, ose për të siguruar një proces të ri dhe, nëpërmjet depozitimit 
të provave të reja, të drejtën e mbrojtjes që nuk ka qenë e mundur ta ushtrojë 
personalisht në procesin në mungesë të përfunduar tashmë.

Duke u bazuar në këto qëndrime, Gjykata Europiane, duke pasuruar 
praktikën e saj, ka vendosur shumë detyra për drejtësinë kushtetuese lidhur 
me gjykimin në mungesë. Ajo ka theksuar se e drejta e një personi të aku-
zuar, për të qenë i pranishëm në seancën dëgjimore të akuzave të ngritura 
kundër tij, është thelbësore për një proces të drejtë. (Ektabani kundër Suedisë 
1988 Vaundelle kundër Frances 2003). Kjo përfshin jo vetëm praninë fizike, por 
edhe aftësinë për të dëgjuar dhe ndjekur procedimet, për të kuptuar provat 
dhe argumentet, për të orientuar përfaqësuesit ligjorë dhe për të dhënë fakte. 
(T and V kundër  Mbretërisë së Bashkuar). Kjo është veçanërisht e rëndësishme 
kur procedimet kanë natyrë kontradiktore. Shteti ka detyrimin për t’i dhënë të 
pandehurit një njoftim efektiv dhe të përshtatshëm për seancën dhe të marrë 
masa për të siguruar praninë e tij (Poitrimol kundër Francës 1993, Spinatto kundër 
HMP Brixton dhe  Italisë 2001). Gjykata thekson se është e një rëndësie thelbë-
sore, që i akuzuari duhet të jetë i pranishëm në seancë, sepse ai ka të drejtën 
të dëgjohet, por edhe sepse ai ka nevojë t’i verifikojë gjykatës vërtetësinë e 
thënieve të tij dhe t’i krahasojë këto me të palës tjetër ose dhe të dëshmitarëve. 
Ligjvënësi duhet të jetë në gjendje të mos nxisë mungesa të pajustifikueshme 
(Geyseghem kundër Belgjikës 1999). Edhe pse nuk është  absolute, e drejta e 
çdokujt, të akuzuar për një vepër penale, për t’u mbrojtur efektivisht nga një 
mbrojtës ligjor, është një nga kriteret kryesore të gjykimit të drejtë. Një person 
i akuzuar penalisht nuk e humb këtë të drejtë thjesht për faktin se ai nuk ndod-
het vetë personalisht në gjyq. (Mariani kundër Francës, 2005).  

Gjykata Europiane është shprehur se të informosh dikë për një proces 
të hapur kundër tij është një akt gjyqësor i një rëndësie të veçantë që duhet 
bërë në përputhje me kërkesat procedurale dhe thelbësore, të cilat garantojnë 
ushtrimin efektiv të të drejtave nga ana e të pandehurit. Njoftimi i paqartë dhe 
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joformal nuk mjaftojnë. Nëse mund të pranohet një njoftim edhe tërthorazi, 
heqja dorë duhet të jetë e qartë. Është një e drejtë e personit të dënuar in absen-
tia, i cili nuk rezulton se ka hequr dorë në mënyrë të qartë nga e drejta e tij për 
t’u paraqitur në gjykim, të ketë në të gjitha rastet një vendim të ri mbi akuzat. 
(Sejdovic kundër Italisë 2000). 

Konventa u lë shteteve kontraktuese një diskrecion të gjerë lidhur me 
zgjedhjet e mjeteve, për të siguruar se sistemi i tyre ligjor është në përputhje 
me kërkesat e nenit 6 të Konventës. Detyra e Gjykatës Europiane është të 
shqyrtojë nëse rezultati që Konventa kërkon është arrirë nga shtetet kontrak-
tuese. Veçanërisht mjetet procedurale të ofruara nga legjislacioni i brendshëm 
dhe praktika duhet të tregojnë se kanë qenë efektive, kur një person i akuzuar 
penalisht as nuk ka hequr dorë nga të drejtat e tij për t’u dëgjuar dhe mbrojtur 
personalisht dhe as nuk i është fshehur drejtësisë. Mospranimi, për të rihapur 
procedurat e zhvilluara në mungesë të të akuzuarit, pa asnjë të dhënë se i aku-
zuari ka hequr dorë nga të drejtat e tij për të qenë i pranishëm, konsiderohet 
“një shkelje flagrante dhe mohim i drejtësisë”. Rihapja e çështjes brenda afat-
eve ligjore, kundër një vendimi të dhënë në mungesë, kur mbrojtësi e kishte 
autoritetin për të kërkuar pranimin e provave të reja, e bëjnë të detyrueshëm 
ndryshimin e vendimit dhe të akuzave, në atë mënyrë që procedimet në tërësi 
do të konsiderohen të drejta (Stoichkov kundër Bulgarisë). As një shkronjë, por 
as dhe shpirti i nenit 6 të Konventës nuk e ndalojnë një person të heqë dorë 
nga të drejtat e tij, me dëshirë shprehimisht ose taktikisht. Por megjithatë për 
qëllimet e Konventës do konsiderohet efektive, që të drejtat e atij, që ka hequr 
dorë prej tyre, të sanksionohen pa ekuivoke dhe të shoqërohen me një mini-
mum të garancive, për shkak të rëndësisë së tyre. 

Gjykata Europiane në një rast tjetër ka vërejtur se kërkuesi, pas mar-
rjes së vendimit nga gjykata e faktit në favor të tij, dështoi në detyrimin për të 
informuar autoritetet për ndryshimin e adresës së tij, siç e kërkonte ligji kom-
bëtar italian. Autoritetet u munduan që ta vënë në dijeni për të gjitha aktet, në 
adresën që ai kishte lënë në dispozicion. Me gjithë këto përpjekje për vënien 
në dijeni të të akuzuarit për akuzat e ngritura nga Prokurori në Gjykatën e 
Apelit, ai nuk kishte dijeni  për proceset  gjyqësore kundër tij. Ai mori dijeni 
për dënimin e tij ditën e arrestimit. Gjykata rithekson se e drejta për t’iu dre-
jtuar një gjykate, e cila në një aspekt të saj përfshin të drejtën e eksesit, nuk 
është absolute. Kjo e drejtë mund të jetë pjesë e kufizimeve, veçanërisht lidhur 
me kushtet e pranimit të një apelimi. Gjithsesi këto kufizime nuk duhet të jenë 
të tilla sa të dëmtojnë vetë thelbin e së drejtës. Këto duhet të ndjekin një qël-
lim legjitim dhe mjetet e përdorura duhet të jenë përpjestimore me qëllimin 
që kërkohet të arrihet. Rregullat për mbarimin e afateve janë parashikuar për 
të siguruar administrimin e drejtësisë në përputhje veçanërisht me parimin e 
sigurisë juridike. Gjithsesi rregullat në diskutim, nuk duhet të bëhen pengesë 
që palët ndërgjyqëse të mos arrijnë të përdorin çdo lloj mjeti ankimi efektiv. 
(Osu kundër  Italisë 2002).

Duke këmbëngulur në këtë kërkesë, Gjykata Europiane është shpre-
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hur se ajo e kishte për detyrë të ekzaminonte nëse ishin përmbushur kriteret 
e përcaktuara nga neni 6/3, ku thuhet se “… çdokush ka të drejtë të dëgjohet 
...”. Pyetja që shtrohet para kësaj Gjykate është: Një procedurë e kombinuar, 
për të njoftuar një person i cili nuk ka adresë dhe procedura, për të pasur një 
gjykim në mungesë, a e garanton të drejtën e tij për t’u dëgjuar? Megjithëse 
nuk është e shprehur në paragrafin 1 të nenit 6, objekti dhe qëllimi i këtij 
neni të marra së bashku tregojnë se një person “i akuzuar penalisht” është i 
detyruar të marrë pjesë në seancë dëgjimore. Për më tepër, nënparagrafi (c), 
(d) dhe (e) e paragrafit 3 (neni 6-3-c, neni 6-3-d, neni 6-3-e) i garantojnë “se-
cilit  të akuzuar” të drejtën “të mbrojë vetë veten e tij”, “të pyesë dëshmitarë” 
dhe  “t’i sigurohet përkthyes falas”. Është e vështirë të kuptosh se si këto të 
drejta mund të realizohen dhe se si mund t’i ushtrojë i akuzuari pa qenë vetë 
i pranishëm në seancë. 

Në rastin konkret Gjykatës Kushtetuese nuk i duhet të vendosë si dhe 
në çfarë kushtesh një i akuzuar mund të humbë të drejtën e tij për të qenë i 
pranishëm në seancë, përderisa për çdo rast, sipas jurisprudencës së Gjykatës, 
heqja dorë nga ushtrimi i  të drejtës së garantuar nga Konventa duhet të për-
caktohet saktësisht. Megjithatë, në rrethanat e çështjes, faktet nuk justifikojnë 
humbjen e të drejtës për të marrë vetë pjesë në gjykim personalisht. Kur ligjet 
kombëtare lejojnë realizimin  e gjykimeve në mungesë për një person “të aku-
zuar penalisht”, menjëherë, sapo ai merr dijeni për këtë proces, duhet të ketë 
mundësinë e të drejtës për t’u dëgjuar nga gjykata për një vendim të freskët 
mbi pretendimet e akuzës. Autoritetet kombëtare kanë një marzh vlerësimi 
për zgjedhjen e mjeteve në sistemet e tyre ligjore, por me kusht që këto mjete 
juridike të jenë në përputhje me standardet e vendosura nga neni 6/1 i Kon-
ventës (Colozza kundër  Italisë, 1985). 

Sa më lart, sipas praktikës së Gjykatës Europiane, është detyrë e au-
toriteteve shtetërore përkatëse që të njoftojnë në mënyrë rigoroze, konform 
kërkesave procedurale, të pandehurin ndaj të cilit ka filluar një proces penal, 
pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet në përfundimin se i pandehuri ka 
hequr dorë me vullnetin e tij të lirë nga pjesëmarrja në gjykim. Vërtetimi i 
këtyre fakteve sipas kësaj Gjykate, për të dyja rastet është detyrë e organeve 
kompetente. Dispozitat procedurale për njoftimet vendosin një rend të caktuar 
për mënyrën e njoftimit të akteve për të pandehurin, prandaj duhet respektuar 
rendi sipas preferencës ligjore për këtë qëllim. Me këtë detyrim të organeve 
përkatëse shtetërore, për të njoftuar në mënyrë rigoroze të pandehurin dhe 
për të provuar se ai i fshihet drejtësisë, është e lidhur e drejta e tij për të marrë 
pjesë në gjykim, si  dhe e drejta e gjykatës për të vendosur për gjykimin e tij 
në mungesë kur janë respektuar në mënyrë rigoroze dispozitat për njoftimin.
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Mbi pajtueshmërinë e nenit 48/3  dhe 410/2 të KPP me nenin 43 të Kushte-
tutës 

Parimi i shtetit të së drejtës i sanksionuar në Kushtetutë nënkupton 
rregullin e vazhdimësisë së jurisprudencës. Megjithatë është e pranueshme 
që jurisprudenca kushtetuese të evoluojë, duke synuar rritjen e standardeve 
kushtetuese. Pra, çdo ndryshim i precedentëve të Gjykatës Kushtetuese ose 
korrigjimi i doktrinës zyrtare kushtetuese mund të bëhet vetëm për arsye të 
rëndësishme, sidomos për ta harmonizuar atë me praktikën e Gjykatës Eu-
ropiane. Nevoja për të riintepretuar disa formulime të doktrinës kushtetuese 
mund të lindë edhe në funksion të zgjerimit të hapësirave, në përputhje me 
konceptet kushtetuese dhe të Konventës Europiane. Në aspektin kushtetues 
është e palejueshme dhe e pamundur që doktrina kushtetuese zyrtare të in-
terpretohet ose të riinterpretohet në një mënyrë të tillë që të ndryshojë siste-
min e vlerave të sanksionuara në Kushtetutë, që të mohojë pajtueshmërinë e 
tyre, që të reduktojë garancitë mbrojtëse të epërsisë së saj në sistemin juridik, 
që të mohojë konceptimin e kushtetutës si një akt i vetëm dhe harmonik, 
që të reduktojë garancitë e të drejtave dhe lirive të individit të sanksionuara 
në kushtetutë dhe që të ndryshojë modelin e ndarjes së pushteteve (vendim i 
Gjykatës Kushtetuese të Lituanisë datë 28 Mars 2006).

Thënë sa më lart, Gjykata vlerëson se duhet të riinterpretojë prak-
tikën e saj në lidhje me gjykimin në mungesë dhe sidomos në lidhje me të 
drejtën e të gjykuarit në mungesë, për t’u  rivendosur në afat për të ankimuar 
vendimin e dhënë. Këtë mision gjykata e vlerëson se mund ta bëj nëpërmjet 
interpretimit pajtues të dispozitave konkrete objekt shqyrtimi me Kushtetutën 
dhe me praktikën e Gjykatës Europiane, e cila ka vendosur disa detyrime 
rreth problematikës që ka të bëjë me gjykimin në mungesë.  

Gjykata Kushtetuese e çmon me vend, që në përputhje me nenin 124 
të Kushtetutës të bëjë një interpretim të nenit 33 të Kushtetutës, si edhe të 
pajtueshmërisë me të të neneve të K.Pr.P., për të cilat gjykata referuese ka 
paraqitur ankim me këtë dispozitë. Pika 2 e nenit 33 të Kushtetutës përcakton 
se personat që i fshihen drejtësisë humbasin të drejtën për t’u dëgjuar nga 
gjykata. Në këtë kuptim Kushtetuta ka bërë një zgjedhje që ligjëron gjyki-
min e të pandehurit në mungesë kur plotësohen disa kushte, për të cilat në 
jurisprudencën e kësaj Gjykate dhe në praktikën gjyqësore kanë ekzistuar in-
terpretime e qëndrime relativisht të ndryshme. Edhe për këtë arsye Gjykata 
Kushtetuese e çmon të nevojshme që, për të siguruar standardet kushtetuese, 
duhet reflektuar duke u bazuar edhe në praktikën e GJEDNJ-së. Në radhë të 
parë është  e domosdoshme që i pandehuri duhet ketë dijeni në se ndaj tij ka 
filluar një proces penal dhe, në radhë të dytë, ky duhet të heqë dorë vullne-
tarisht nga pjesëmarrja në  të. Gjykata arrin në këtë përfundim, për arsye se 
heqja dorë nënkupton një akt vullneti nga ana e të pandehurit, që siç është 
pranuar nga teoria e së drejtës penale, për të pasur një akt vullnetar duhet të 
ketë në radhë të parë një proces të brendshëm të perceptimit të realitetit  nga 
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ana e të pandehurit dhe më pas një proces të brendshëm vendimmarrjeje prej 
tij. Gjykata vlerëson se në të njëjtën mënyrë në këtë aspekt duhet kuptuar dhe 
përmbajtja e nenit 147/2 i K.Pr.P., në të cilin thuhet: “Në qoftë se është dhënë 
vendimi në mungesë, i pandehuri mund të kërkojë rivendosjen në afat për të 
bërë ankim kur provon se nuk ka pasur dijeni për vendimin.” 

Të njëjtin qëndrim si më sipër ka mbajtur edhe GJEDNJ-ja në 
çështjen Somogyi kundër Italisë, pasi ka arsyetuar se mungesa e të pandehurit 
në një gjykim në ngarkim të tij nuk është në vetvete një dhunim i nenit 6 
të KEDNj-së, duke u shprehur “se jemi para një mohimi të drejtësisë, kur 
një person i gjykuar në mungesë, nuk mund të arrijë që një gjykatë tjetër të 
shprehet përsëri në lidhje me akuzën, qoftë për sa i përket faktit, qoftë për sa 
i përket ligjshmërisë, pasi ta ketë dëgjuar, kur nuk përcaktohet në mënyrë të 
saktë që i pandehuri ka hequr dorë nga e drejta që të paraqitet para gjykatës 
dhe të mbrohet ose që ka patur qëllimin që t’i fshihet drejtësisë ...”. Rreth këtij 
problemi, në të njëjtin vendim, GJEDNJ-ja është shprehur se “ ... njoftimi i të 
akuzuarit në lidhje me akuzat në ngarkim të tij përbën një akt të një rëndësie 
të tillë, ku duhet të ekzistojnë elemente të formës dhe përmbajtjes që të ga-
rantojnë ushtrimin efektiv të të drejtave të mbrojtjes nga i akuzuari ... për 
rrjedhojë një njohuri e pasaktë dhe e marrë nga burime jozyrtare nuk është e 
mjaftueshme.”

Po të njëjtin qëndrim për detyrimin e organeve shtetërore, që të garan-
tojnë njoftimin në mënyrë të rregullt të të pandehurit, se në ngarkim të tij ka 
një procedim penal, e gjejmë edhe për gjykimin Sejdovic kundër Italisë. Në këtë 
gjykim GJEDNJ-ja ka shkuar edhe më tej, duke vërejtur se: “Dhunimi i nenit 
6 të KEDNJ-së ka ardhur si pasojë e keqfunksionimit të legjislacionit dhe 
procedurave të brendshme, shkaktuar nga mungesa e një mekanizmi efektiv 
që të bënte të mundur realizimin e të drejtës së personave të dënuar në mung-
esë, të cilët edhe të painformuar në mënyrë efektive për gjykimin në ngarkim 
të tyre, edhe që nuk kishin hequr dorë në mënyrë të qartë nga e drejta për t’u 
mbrojtur, për të përfituar që një gjykatë tjetër të shprehet përsëri në lidhje me 
akuzat.”

Për sa më sipër Gjykata Kushtetuese çmon se në zbatim të nenit 46 të 
Konventës lind detyrimi, si për çdo shtet nënshkrues të saj, edhe për Repub-
likën e Shqipërisë që të bëjë të mundur lejimin e shtetasve, që efektivisht nuk 
kanë pasur dijeni për një procedim penal në ngarkim të tyre, të kenë të drejtën 
për rihapjen e procesit gjyqësor në përputhje me nenin 147 të KPP.Gjykata 
Kushtetuese çmon se ky detyrim lind edhe për të gjithë organet gjyqësore të 
çdo shkalle, përfshirë edhe gjykatën referuese, e cila ka detyrimin që legjisla-
cionin e brendshëm ta aplikojë në përputhje me Kushtetutën dhe KEDNJ.

Gjykata çmon se e drejta e të pandehurit për të marrë pjesë në gjy-
kim, si dhe për të zgjedhur përfaqësuesit ligjorë është një e drejtë kushtetuese 
vetjake, e cila nuk mund të transferohet te familjarët. Po ashtu, parashikimi 
në nenin 48/3 për mundësinë e familjarëve për të pajisur me prokurë mbro-
jtësin e të pandehurit nuk nënkupton transferimin e të drejtës për të zgjedhur 



477

e drejta Për t’u dëGjuar nGa Gjykata

mbrojtësin nga i pandehuri te familjarët, por nënkupton edhe ushtrimin e 
vullnetit të këtij të pandehurit, nëpërmjet familjarëve. Me fjalë të tjera, i pan-
dehuri e ushtron këtë të drejtë vetjake nëpërmjet familjarëve të tij, të cilët 
kanë mundësinë objektive për të kontaktuar me avokatë, në mënyrë që këta 
të fundit të shqyrtojnë mundësinë për të marrë cilësinë e mbrojtësit ligjor të të 
pandehurit. Në këto kushte, në qoftë se ka mospërputhje ndërmjet vullnetit të 
të pandehurit dhe vullnetit të familjarëve të tij, që kanë keqinterpretuar vull-
netin e të pandehurit ose kanë pasur një vullnet të ndryshëm për mbrojtësin 
ligjor, duhet të  mbizotërojë vullneti i të pandehurit, i cili në çdo rast mund të 
refuzojë ose shkarkojë mbrojtësin e zgjedhur nga familjarët.

Duke këmbëngulur për domosdoshmërinë e njoftimit konform kërke-
save ligjore dhe standardeve për këtë problem në çështjen Sejdovic kundër Ital-
isë, GJEDNJ-ja u shpreh se nuk përbën provë për të vërtetuar se i pandehuri 
po i shmanget gjykimit nga vetë fakti se i pandehuri është larguar nga vend-
banimi dhe nuk gjendet menjëherë pasi ka ndodhur vepra. Në këto kushte 
Gjykata duhet të pranojë mbrojtësin e zgjedhur nga familjarët e të pandehurit 
vetëm nëse provon se ato po veprojnë në bazë të porosisë që kanë marrë nga 
i pandehuri. Po i njëjti arsyetim duhet të ndiqet edhe në rastin kur është një 
avokat i zgjedhur nga familjarët e të pandehurit që kërkon rivendosjen në afat, 
për të ankimuar vendimin e një shkalle më të ulët. Në këtë rast gjykata duhet 
të hetojë nëse vërtet i pandehuri nuk ka pasur dijeni për gjykimin e zhvilluar 
kundër tij dhe nëse mbrojtësi ligjor i zgjedhur nga familjarët e të pandehurit 
është zgjedhur me dijeninë e këtij të fundit.

Sa më lart, konform praktikës së Gjykatës Europiane, Gjykata Kush-
tetuese çmon se kërkesa e paraqitur nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë nuk duhet pranuar sepse edhe ashtu siç janë formuluar dy paragrafët e 
dispozitave të kontestuara, po qe se interpretohen në këtë mënyrë, shmanget 
mundësia e dykuptimësisë së tyre.

Koment 

Pas çdo vendimi të Gjykatës Kushtetuese ka një histori, në këtë 
rast ajo është pak e veçantë. Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë me 
vendimin nr.386, datë 29.07.1999, vendosën prishjen e vendimit nr.48, datë 
10.03.1999 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe pushimin e gjykimit me arsyeti-
min se mbrojtësi i caktuar kryesisht ose i pranuar nga gjykata në gjykimet në mungesë, 
nuk legjitimohet në bërjen e ankimit. I pandehuri në mungesë – arsyetonte më tej 
Gjykata e Lartë – nuk humbet të drejtën e ankimit, vetëm se duhet ta realizojë këtë të 
drejtë duke kërkuar fillimisht rivendosjen në afat të ankimit. 

E vënë në lëvizje nga dy avokatë në kuadër të mbrojtjes së të drejtës 
kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, Gjykata Kushtetuese me vendimin 
nr.17, datë 17.04.2000 shfuqizoi vendimin e mësipërm të Gjykatës së Lartë, 
duke arsyetuar se “Mbrojtësi i të pandehurit që gjykohet në mungesë, i caktuar sipas 
kërkesave të ligjit gëzon të gjitha të drejtat e mbrojtësit në një mbrojtje të detyrueshme, 
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përfshirë dhe të drejtën e ankimit ndaj vendimit të gjykatës. Në kundërshtim nga sa ar-
syetojnë Kolegjet e Bashkuara në vendim, e drejta e ankimit ndaj vendimit të gjykatës 
nuk është një e drejtë ekskluzive, që i takon vetëm të pandehurit, siç është e drejta për të 
pranuar ose jo veprën penale, për të bërë ose mos bërë deklarime etj. [...]. I pandehuri 
që gjykohet në mungesë nuk realizon dot vetë as të drejtën e ankimit dhe as atë të riven-
dosjes në afat, prandaj ligji, në zbatim të parimit kushtetues, ngarkon me këtë detyrë 
dhe njëkohësisht i jep të drejtë mbrojtësit të caktuar në një nga format e parashikuara 
në ligj. Të pranosh që i pandehuri që gjykohet në mungesë mund ta realizojë të drejtën 
e ankimit nëpërmjet rivendosjes në afat, kur ligji i ka garantuar të drejtën e ankimit 
nga mbrojtësi i zgjedhur nga të afërmit e tij, do të thotë që në fakt të mohosh të drejtën 
e mbrojtjes, ta reduktosh procesin gjyqësor vetëm në shkallë të parë, gjë që e bën atë të 
parregullt.”

  Me vendimin nr.371, datë 27.10.2000, Kolegjet e Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë, duke marrë në (ri)shqyrtim çështjen e dërguar aty nga 
Gjykata Kushtetuese me vendimin nr.17, datë 17.04.2000, në kundërshtim 
të hapur me normat dhe parimet kushtetuese injoruan vendimin e mësipërm 
të Gjykatës Kushtetuese dhe vendosën ti qëndrojnë mënyrës së mëparshme 
të interpretimit të normave proceduralo-penale, në bazë të vendimit të tyre, 
tashmë të shfuqizuar, duke konkluduar përfundimisht se: “Mbrojtësi i caktuar 
kryesisht nga gjykata ose i zgjedhur nga të afërmit e të pandehurit për të marrë pjesë 
në gjykimin që zhvillohet në mungesë të të pandehurit për të mbrojtur interesat e tij, 
nuk është person i legjitimuar për të bërë ankim kundër vendimit të dhënë  në mung-
esë të të pandehurit”. Në lidhje me refuzimin për të respektuar arsyetimin e 
Gjykatës Kushtetuese, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë arsyetonin: 
“Në vendimin e Gjykatës Kushtetuese …  nuk gjenden interpretime përfundimtare të 
normave kushtetuese, por vetëm pohimin se janë shkelur parimet kushtetuese të mbro-
jtjes në procesin penal e të garantimit të një procesi të rregullt ligjor…. Interpretimi i 
një sërë normash të Kodit të Procedurës Penale … del jashtë juridiksionit të Gjykatës 
Kushtetuese e nuk formon jurisprudencë kushtetuese…. Gjykata Kushtetuese nuk ka 
të drejtë të bëjë interpretim të ligjit….  Interpretimi i unifikuar i ligjeve është në juridik-
sionin ekskluziv të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë…dhe  …askush tjetër 
nuk mund të zëvendësojë Gjykatën e Lartë, as nuk mund të dalë mbi të e t’i imponohet 
në këtë funksion ekskluziv kushtetues…”.

Kërkuesit, duke marrë shkak nga ky qëndrim i Kolegjeve të Bash-
kuara të Gjykatës së Lartë, kanë parashtruar përsëri në Gjykatën Kushtetuese 
kërkesën e tyre pretendimet për cenimin e procesit të rregullt ligjor në çështjen 
konkrete. Në lidhje me thelbin e çështjes, me vendimin nr.5, datë 07.02.2001 
Gjykata Kushtetuese çmoi se “shqyrtimi dhe analiza e mëtejshme e argumenteve 
kushtetuese të përdorur në vendimin e mëparshëm të saj, do të përbënin gjë të gjykuar.”

Në lidhje me konfliktin ndërmjet dy gjykatave, Gjykata Kushtetuese 
theksoi ndër të tjera se “Zbatimi i detyrueshëm i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 
është i garantuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila në nenin 132 dhe 
145 të saj sanksionon shprehimisht këtë koncept kushtetues. Vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese kanë fuqi detyruese të përgjithshme dhe janë përfundimtare. Ato përbëj-
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në jurisprudencë kushtetuese dhe, për rrjedhojë, kanë efektet e forcës së ligjit. Gjykata 
Kushtetuese vepron si ligjvënës negativ, pasi duke shfuqizuar një normë, vendimi i saj 
merr fuqi të përgjithshme, si çdo ligj shfuqizues. Asnjë organ tjetër me përjashtim të 
vetë Gjykatës Kushtetuese (dhe kjo lidhet me ndryshimin e praktikës, apo rishikimin e 
Kushtetutës), nuk ka të drejtë të vërë në diskutim vendimet e saj dhe aq më tepër të mos 
pranojë t’i zbatojë ato.”

Si të mos mjaftonte debati në distancë ndërmjet dy gjykatave më të 
rëndësishme të vendit, në “lojë” u përfshi edhe legjislatori, i cili (nën ndikim-
in/lobimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë) me ligjin nr.8813, datë 13.06.2002 
mes ndryshimeve të tjera në Kodin e Procedurës Penale, prezantoi edhe atë 
të nenit 410/2. Para këtij ndryshimi, pika 2 e nenit 410 të KPP, kishte këtë 
përmbajtje: “Kundër vendimit të dhënë në mungesë, mbrojtësi mund të bëjë 
ankim vetëm kur është i pajisur me një akt përfaqësimi të lëshuar në format e 
parashikuara nga ligji”. Me ndryshimin, pas fjalës “lëshuar”, u shtuan fjalët 
“nga i pandehuri” duke e bërë të pamundur lëshimin e aktit të përfaqsimit nga 
kushdo tjetër vec të pandehurit (ashtu sikundër edhe arsyetonte në vendimet 
e saj Gjykata e Lartë).

Me kërkesë nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Gjykata Kushtetuese 
morri në shqyrtim kushtetutshmërinë e nenit 410/2 të ligjit nr.7905, datë 
21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar 
me ligjin nr.8813, datë 13.06.2002 dhe me vendimin nr.15, datë 17.04.2003, 
vendosi: “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe me mar-
rëveshjet ndërkombëtare në nenin 410 paragrafi i dytë të Kodit të Procedurës 
Penale, të fjalëve “nga i pandehuri””, duke arsyetuar (ndër të tjera) se: “Me 
plotësimin që i është bërë këtij paragrafi, duke shtuar pas fjalës “lëshuar”, fjalët “nga 
i pandehuri”, mohohet e drejta e mbrojtësit për të bërë ankim dhe për të marrë pjesë 
në gjykim në një shkallë më të lartë po qe se ai nuk është pajisur me akt përfaqësimi të 
lëshuar nga i pandehuri. Në këtë mënyrë, cënohet e drejta e ankimit dhe e mbrojtjes për 
vetë të pandehurin. [...]. Me ndryshimin që i është bërë nenit 410/2 të Kodit të Pro-
cedurës Penale, Gjykata Kushtetuese, thekson se çdo përpjekje e gjykatave të sistemit 
gjyqësor për të zhvilluar një proces të rregullt ligjor dhe respektuar të drejtën e ankimit 
dhe të mbrojtjes, do të ishte pa asnjë efekt, në qoftë se ligji ku mbështeten vendimet e 
tyre nuk lejon ushtrimin e një të drejte të tillë. Si rrjedhojë ai ka përmbajtje antikush-
tetuese. Në zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, rëndësi vendimtare ka saktësia dhe 
drejtësia e ligjeve materiale e procedurale në të cilat mbështetet gjykata për të shqyrtuar 
dhe zgjidhur çështjen. Neni 410/2 i Kodit të Procedurës Penale e cenon të drejtën e 
mbrojtjes edhe në një drejtim tjetër, në atë të shkeljes së parimit të barazisë së palëve dhe 
të kontradiktoritetit në gjykim, gjë që vjen në kundërshtim me parimet kushtetuese dhe 
praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ... . [...]. Gjykata Kushtetuese 
duke interpretuar përmbajtjen e neneve 410/2 e 48 të Kodit të Procedurës Penale, në 
përputhje me Kushtetutën, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe akte të 
tjera ndërkombëtare, u ka dhënë këtyre dispozitave një kuptim të caktuar në mënyrë 
që me zbatimin e tyre të sigurohet mbrojtja e të drejtave themelore. Pikërisht këto ven-
dime të Gjykatës Kushtetuese, të cilat janë përfundimtare, të formës së prerë dhe të 
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detyrueshme për zbatim, nuk janë mbajtur parasysh nga Kuvendi me rastin e ndry-
shimit që i ka bërë nenit 410/2 të Kodit të Procedurës Penale.”

Këmbëngulës në qëndrimin e tyre, gjashtë vjet më pas, duke marrë 
shkas nga një çështje konkrete, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në 
bazë të nenit 145/2 të Kushtetutës vendosën pezullimin e gjykimit dhe referi-
min e çështjes Gjykatës Kushtetuese, për t’u shprehur për pajtueshmërinë e 
neneve 48/3 dhe 410/2 të Kodit të Procedurës Penale me nenin 43 të Kush-
tetutës. Çfarë pasoi ishte vendimi nr.30, datë 17.06.2010 i përzgjedhur në këtë 
punim për të ilustruar mundësinë e të gjykuarit in absentia për të kërkuar riven-
dosjen në afat të të drejtës së ankimit, si pjesë e të drejtës së të pandehurit për 
të qenë prezent në gjykim dhe për tu dëgjuar për çështjen e tij.

 Meriton të ritheksohet arsyetimi i Gjykatës Kushtetuese në lidhje 
me revizionimin e qëndrimit të saj: “Parimi i shtetit të së drejtës i sanksionuar në 
Kushtetutë nënkupton rregullin e vazhdimësisë së jurisprudencës. Megjithatë është e 
pranueshme që jurisprudenca kushtetuese të evoluojë, duke synuar rritjen e standardeve 
kushtetuese. Pra, çdo ndryshim i precedentëve të Gjykatës Kushtetuese ose korrigjimi 
i doktrinës zyrtare kushtetuese mund të bëhet vetëm për arsye të rëndësishme, sidomos 
për ta harmonizuar atë me praktikën e Gjykatës Europiane. Nevoja për të riintepretuar 
disa formulime të doktrinës kushtetuese mund të lindë edhe në funksion të zgjerimit të 
hapësirave, në përputhje me konceptet kushtetuese dhe të Konventës Europiane.”

Si përfundim:

- e drejta e të pandehurit për të marrë pjesë në gjykim, si dhe për të 
zgjedhur përfaqësuesit ligjorë është një e drejtë kushtetuese vetjake, e cila nuk 
mund të transferohet te familjarët;

- duhet që autoritetet shtetërore të marrin të gjitha masat e nevojshme 
për të informuar të pandehurin dhe, vetëm nëse janë të sigurt se ai ka marrë 
njoftim në formën që parashikon ligji, atëherë mund të vazhdohet me pro-
cedimin në mungesë;

- lejohet zgjedhja e avokatit nga ana e familjarëve vetëm nëse këta të 
fundit shprehin vullnetin e të pandehurit për të hequr dorë nga pjesëmarrja 
në proces dhe jo të investohen me këtë zgjedhje nëse nuk kanë kontakte me 
të pandehurin;

- familjarët e të pandehurit mund të paraqesin ankim vetëm në rast se 
janë duke përmbushur vullnetin e të pandehurit dhe vetëm nëse i pandehuri 
ka dijeni se ndaj tij ka filluar e po zhvillohet një proces penal. Në këtë mënyrë 
është rigoroz zbatimi i procedurave të njoftimit.

Barra e provës për vërtetimin e sa më sipër i takon sa të gjykuarit në 
mungesë – në lidhje me provimin e padijenisë se ndaj tij kishte nisur një pro-
ces penal, aq edhe organit të akuzës – në lidhje me provimin se i gjykuari ka 
marrë njoftim në formën që parashikon ligji.

Përzgjedhja e vendimit nr.30, datë 17.06.2010 në këtë komentar të 
jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese u bë për shkak të specifikave të tij të 
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pazakonta trajtuara më lart. Akoma më tej, analizimi në mënyrë të vecuar i të 
drejtës për tu dëgjuar në gjykim, ndonëse komponent i të drejtës së mbrojtjes, 
u kushtëzua nga metodologjia e përzgjedhur, e cila ndoqi dispozitat kush-
tetuese që parashikojnë këto të drejta.

Përsa i përket në mënyrë më të gjerë “të drejtës për tu dëgjuar në 
gjykim” – si e drejtë fundore (element sine qua non i të cilës është “e drejta për 
të marrë pjesë në gjykim”), nga jurisprudenca e Gjykatës do të veçonim ven-
dimin nr.23, datë 13.10.2005, në të cilin theksohet se: “Pjesëmarrja e të pan-
dehurit në gjykim në gjykatat e larta, nuk është automatikisht e domosdoshme 
(me përjashtim të rasteve kur cilësitë personale të të pandehurit kanë rëndësi 
vendimtare për dhënien e drejtësisë), sepse debati zhvillohet për çështje të ligjit. 
Në rast se as avokati dhe as i pandehuri nuk paraqiten në seancë, është e pale-
jueshme që ajo të vazhdojë. Prezumimi se i pandehuri nuk ka marrë pjesë në 
gjykim me vetëdije, mund të justifikohet vetëm nëse atij i është bërë njoftimi per-
sonalisht dhe mund të vërtetohet që ai e ka marrë vetë atë. Është e pranueshme 
që shteti nuk mund të bëhet përgjegjës për çdo mungesë nga ana e një avokati, 
por në rrethana të veçanta u takon autoriteteve kompetente të ndërmarrin hapa 
për të siguruar që aplikanti të gëzojë të drejtat e tij të njohura e të pranuara. 
Përfaqësimi me avokat në Gjykatën e Lartë, synon garantimin e një mbrojtjeje 
sa më efektive dhe sa më profesionale të të drejtave dhe lirive themelore të indi-
vidit. Jurisprudenca jonë kushtetuese, në respektim edhe të qëndrimeve të mbaj-
tura nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ka konkluduar se trajtimi 
nga Gjykata e Lartë vetëm i problemeve ligjore, jo vetëm që jusitifikon plotësisht 
përfaqësimin me avokat, por për më tepër është i domosdoshëm për garantimin e 
një mbrojtjeje efektive dhe të dobishme, gjithnjë në favor të të pandehurit. [...]. 
Prania personale e të pandehurit në seancën gjyqësore për shqyrtimin e ankimit 
të paraqitur nga mbrojtësi i tij nuk është e domosdoshme, nëse objekt shqyrtimi 
janë trajtimet dhe përfundimet juridike të arritura nga gjykata më e ulët, vendimi 
i së cilës nuk mund të ndryshohet në disfavor të të pandehurit. Në këto raste, 
Gjykata e Lartë nuk ka ndonjë pengesë për të vazhduar shqyrtimin e çështjes 
edhe në mungesë të avokatit të palës së akuzuar, për shkak se argumentet lig-
jore ai i ka depozituar me shkrim në rekursin e paraqitur përpara saj. Ndryshe 
paraqitet situata, kur si rrjedhojë e një rekursi të paraqitur nga prokurori, që 
mbart në potencë mundësinë e përkeqësimit të pozitës së të pandehurit, gjykimi 
të zhvillohej pa praninë e të gjykuarit ose të avokatit të tij. [...].. Pjesëmarrja e 
të gjykuarit, dhe në mënyrë të veçantë e avokatit të tij, kërkohet për të siguruar 
jo vetëm të drejtën për t’u mbrojtur, por edhe respektimin e parimit të barazisë 
së armëve në një proces ligjor.”





XXV. e drejta për t’u gjykuar 
nga një gjykatë e krijuar me ligj
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Vendimi nr.11, datë 23.04.2009 (V-11/2009 – Mungesa e juridiksionit të 
gjykatës së krimeve të rënda)

Fjalë kyçe: i pandehur; gjykata e krimeve të rënda; juridiksion; kompetencë.

“Shprehja “gjykatë ... e caktuar me ligj” në nenin 42/2 të Kushtetutës 
mbulon jo vetëm bazën ligjore për vetë ekzistencën e gjykatës, por edhe kompozimin 
e trupit gjykues të ngarkuar për shqyrtimin e çdo çështje konkrete. Nëse një gjykatë 
nuk ka juridiksion/kompetencë për të gjykuar të pandehurin në përputhje me dis-
pozitat që zbatohen sipas legjislacionit përkatës, ajo nuk është “e krijuar me ligj” 
sipas kuptimit të nenit 42/2 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës Europiane.

Problemet e zbatimit dhe të intepretimit të ligjit, duke përfshirë edhe 
dispozitat për kompetencën, u takojnë në parim gjykatave të pushtetit gjyqësor. 
Megjithatë, duke u  nisur edhe nga jurisprudenca kushtetuese, tejkalimet e kompe-
tencave mund të merren në shqyrtim prej kësaj Gjykate kur ka patur një shkelje të 
tillë të ligjit procedural që ka cenuar të drejtat kushtetuese për një proces të rregullt 
ligjor. 

Shqyrtimi i një çështje nga një gjykatë jo kompetente nuk përbën në çdo 
rast vetëm një shkelje procedurale, por ka të bëjë edhe me respektimin e të dre-
jtës kushtetuese për tu gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj. Marrja nga një 
gjykatë e kompetencës që i takon me ligj një gjykate tjetër, mund të bëhet vetëm 
nëse e lejon ligji dhe vetëm nga gjykatat që ai cakton.

Mosrespektimi i kompetencës lëndore e bën vendimin gjyqësor absolutisht 
të pavlefshëm dhe pretendimi për respektimin e kësaj kompetence mund të ngrihet 
si nga i pandehuri/i gjykuari, ashtu edhe kryesisht në çdo fazë të procesit. Në 
ndryshim nga kompetenca lëndore, akti i dhënë në mungesë të kompetecës tokë-
sore është një akt relativisht i pavlefshëm dhe deklarohet si i tillë nga gjykata mbi 
kërkesën e palëve, bërë para se të fillojë shqyrtimi gjyqësor.”

Rrethanat e çështjes  

Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, me vendimin nr.23, 
datë 11.04.2005 ka deklaruar fajtor kërkuesin E.B. për veprat penale të vrasjes 
kundër dy ose më shumë personave të mbetur në tentativë, të mbajtjes pa leje të 
armëve luftarake dhe të falsifikimit të akteve të gjendjes civile, të parashikuara 
përkatësisht nga nenet 79, gërma “dh”, 22, 278/2, 191/1 të K.Penal dhe e ka 
dënuar me 15 vjet burgim. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit 
për Krime të Rënda me vendimin nr.30, datë 15.06.2005, ndërsa Kolegji Pe-
nal i Gjykatës së Lartë, në Dhomën e Këshillimit, ka vendosur mospranimin 
e rekursit të kërkuesit (vendimi nr.689, datë 06.10.2007). Kërkuesi, bazuar në 
nenet 42 dhe 131, gëma “f ” të Kushtetutes, i është drejtuar Gjykatës Kush-
tetuese për shfuqizimin e tre vendimeve të mësipërme, duke parashtruar këto 
shkaqe: Çështja është gjykuar nga gjykatat që nuk kishin kompetencë lëndore 
dhe si rrjedhojë, është cenuar e drejta për t’u gjykuar nga një gjykatë e caktuar 
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me ligj, sipas nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konvetës Europiane 
të të Drejtave të Njeriut; Moskalimi për shqyrtim i çështjes në seancë gjyqë-
sore nga ana e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë përbën gjithashtu shkelje 
të parimit për një proces të rregullt ligjor. Përderisa në rekurs ishte ngritur 
çështja e moskompetencës lëndore të gjykatave për krime të rënda, Kolegji 
Penal i Gjykatës së Lartë ishte i detyruar t’i përgjigjej këtij pretendimi ligjor 
në përputhje me nenin 432 të KPP; është gjykuar nga gjykatat e krimeve të 
rënda për veprën penale të vrasjes kundër disa personave mbetur në tentativë, 
kur duhej të gjykohej nga gjykatat e zakonshme të rretheve gjyqësore dhe, si 
rrjedhojë, i është cenuar e drejta kushtetuese për t’u gjykuar nga një gjykatë e 
caktuar me ligj, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës e të nenit 6 të Konventës 
Europiane  “Mbi Liritë dhe të Drejtat Themelore të Njeriut”. 

Arsyetimi i Gjykatës

Gjykata gjen me vend që të ritheksojë, se shprehja “gjykatë ... e caktuar 
me ligj” në nenin 42/2 të Kushtetutës mbulon jo vetëm bazën ligjore për vetë 
ekzistencën e gjykatës, por edhe kompozimin e trupit gjykues të ngarkuar për 
shqyrtimin e çdo çështje konkrete” (Vendimi nr.14, datë 17.04.2007 i Gjykatës 
Kushtetuese). Vetë kompetenca lëndore e gjykatës është e lidhur ngushtë 
me kompozimin e trupit gjykues të ngarkuar për shqyrtimin e çdo çështje 
konkrete. Në këtë kontekst, fjala “ligj”, sipas nenit 42 të Kushtetutës, përfshin 
edhe legjislacionin për krijimin dhe kompetencën e gjykateve, ku kompetenca 
për gjykimin e çështjeve penale ka të bëjë me rrethin e akuzave, shqyrtimi 
i të cilave është atribut i gjykatave të llojeve dhe niveleve të ndryshme. Në 
përputhje me sa më sipër, Gjykata vlerëson se, nëse një gjykatë nuk ka juridik-
sion/kompetencë për të gjykuar të pandehurin në përputhje me dispozitat që 
zbatohen sipas legjislacionit përkatës, ajo nuk është “e krijuar me ligj” sipas 
kuptimit të nenit 42/2 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës Europiane.

Nga gjykimi dhe materialet e çështjes rezulton, se kërkuesi E.B. është 
akuzuar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rën-
da për disa vepra penale, mes të cilave edhe për krimin e vrasjes kundër dy ose 
më shumë personave, parashikuar nga neni 79 gërma “dh” e K.Penal. Dosja 
e prokurorisë i ka kaluar për gjykim, sipas kompetencës lëndore, Gjykatës së 
Shkallës së Parë për Krime të Rënda në datën 03.09.2004, ndërsa më datën 
22.10.2004 ka hyrë në fuqi ligji nr.9276, datë 16.09.2004 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr.7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale të 
Republikës së Shqipërisë”. Sipas nenit 4 të këtij ligji, kompetenca lëndore e 
gjykimit të veprës penale të mësipërme nuk i përkiste më gjykatave të krimeve 
të rënda, por gjykatave të zakonshme të rretheve gjyqësore. Megjithëse ligji 
që ndryshoi kompetecën lëndore kishte hyrë në fuqi para gjykimit të çështjes 
objekt kërkese dhe megjithëse ai nuk përmbante asnjë dispozitë tranzitore për 
mënyrën se si do të veprohej për çështjet e regjistruara në gjykatat e krimeve të 
rënda, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ajo e Apelit për Krime 
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të Rënda si dhe Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë nuk e dërguan çështjen në 
gjykatat e zakonshme të rretheve gjyqësore, por e mbajtën dhe e shqyrtuan 
vetë atë. 

Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr.106, datë 27.05.2002 për 
kushtetutshmërinë e një procesi civil është shprehur, se në të drejtën procedurale, 
ndryshe nga ajo materiale, ligji i ri ka fuqi edhe për çështjet që janë në gjykim, me 
përjashtim të rastit kur vetë ai shprehet ndryshe, pra kur vetë ligji ka parashikuar 
dispozita procedurale tranzitore. Të njëjtin qëndrim Gjykata Kushtetuese ka 
mbajtur dhe në çështjet që lidhen me gjykimet penale në gjykatat e sistemit 
gjyqësor, pasi të drejtat dhe garancitë kushtetuese për një proces të rregullt 
ligjor i janë njohur dhe dhënë procesit në vetvete, pa e dalluar atë në proces 
penal apo civil. “Është parim i njohur e i pranuar, se ndryshe nga e drejta 
penale materiale, ku zbatohet parimi se ligji i ri nuk ka fuqi prapavepruese, 
me përjashtim të rasteve kur ai është në favor të të pandehurit, në të drejtën 
procedurale penale vepron parimi sipas të cilit, ligji i ri ka fuqi edhe ndaj 
marrëdhënieve procedurale të lindura para hyrjes së tij në fuqi, për çështje 
që gjenden në hetim apo gjykim, me përjashtim të rasteve e për një kohë kur 
vetë ligji shprehimisht ka vendosur” (Vendimi nr.11, datë 19.09.1995 i Gjykatës 
Kushtetuese). Bazuar në këtë standard kushtetues si dhe në faktin se në ligjin 
nr.9276, datë 16.9.2004, që ndryshoi kompetecën lëndore të gjykatave të kri-
meve të rënda, nuk parashikoheshin dispozita tranzitore për çështjet që ishin 
regjistruar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda apo ishin duke u gjykuar nga 
gjykatat e krimeve të rënda përpara këtij ligji, arrihet në përfundimin, se këto 
të fundit nuk kanë qenë kompetente për të shqyrtuar akuzat e ngritura ndaj tij.

Kuptimi i kompetencës si kufi i juridiksionit lind nga shumëllojsh-
mëria e organeve që ushtrojnë këtë juridiksion, të parashikuara nga rendi ju-
ridik si dhe nga kërkesa që rrjedh prej këtij të fundit për të ndarë këtë pushtet 
midis organeve shtetërore. Në këtë kuadër, kompetenca e gjyqtarit është kufiri 
i fundit që përcakton fushën e juridiksionit brenda të cilit ai është i detyruar që 
të procedojë për zgjidhjen e një çështjeje të caktuar. Problemet e zbatimit dhe 
të interpretimit të ligjit, duke përfshirë edhe dispozitat për kompetencën, u ta-
kojnë në parim gjykatave të pushtetit gjyqësor. Megjithatë, duke u  nisur edhe 
nga jurisprudenca kushtetuese, tejkalimet e kompetencave mund të merren në 
shqyrtim prej kësaj Gjykate kur ka patur një shkelje të tillë të ligjit  procedural 
që ka cenuar të drejtat kushtetuese për një proces të rregullt ligjor. Detyrimi i 
respektimit nga gjyqtari i kufirit të kompetencës është ndër të tjera parakusht 
për të mos lejuar që shumë gjyqtarë të ushtrojnë të njëjtin pushtet me vendime 
për një fakt të caktuar, duke cenuar parimin kushtetues të ligjshmërisë apo të 
gjykimit të një personi dy herë për të njëjtën vepër (ne bis in idem), të parashi-
kuar përkatësisht në nenet 4/1 dhe 34 të Kushtetutës. Prandaj, për çdo rast 
dhe çështje të mundshme, ligji ka parashikuar një gjykatë kompetente për të 
gjykuar.

Gjykatat për krime të rënda, sipas nenit 2/2 të ligjit nr.9110, datë 
27.07.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të 
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rënda”, janë hallka të sistemit gjyqësor që shqyrtojnë në shkallë të parë dhe 
të dytë krimet me rrezikshmëri të lartë, të përcaktuar në ligj. Në kundërsh-
tim me pretendimin e subjektit të interesuar, shqyrtimi i një çështje nga një 
gjykatë jo kompetente nuk përbën në çdo rast vetëm një shkelje procedurale, 
por ka të bëjë edhe me respektimin e të drejtës kushtetuese për tu gjykuar nga 
një gjykatë e caktuar me ligj. Marrja nga një gjykatë e kompetencës që i takon 
me ligj një gjykate tjetër, mund të bëhet vetëm nëse e lejon ligji dhe vetëm nga 
gjykatat që ai cakton. Ligjvënësi, me shtesat dhe ndryshimet e bëra, ndërsa ka 
parashikuar në kodet e procedurave penale e civile pasojat e mosrespektimit 
të kësaj ndarjeje, nuk ka parashikuar ndonjë përjashtim për gjykimin e ndonjë 
çështjeje nga gjykatat e krimeve të rënda kur ajo sipas ligjit i takon të gjykohet 
nga gjykatat  e zakonshme të rretheve gjyqësore. Mosrespektimi i kompe-
tencës lëndore e bën vendimin gjyqësor absolutisht të pavlefshëm dhe preten-
dimi për respektimin e kësaj kompetence mund të ngrihet si nga i pandehuri/i 
gjykuari, ashtu edhe kryesisht në çdo fazë të procesit. Në ndryshim nga kom-
petenca lëndore, akti i dhënë në mungesë të kompetencës tokësore është një 
akt relativisht i pavlefshëm dhe deklarohet si i tillë nga gjykata mbi kërkesën 
e palëve, bërë para se të fillojë shqyrtimi gjyqësor. 

Sa më sipër, Gjykata arrin në përfundimin, se Gjykata e Shkallës së 
Parë për Krime të Rënda dhe ajo e Apelit për Krime të Rënda, duke gjykuar 
vetë çështjen për një vepër penale që i takon kompetencës së gjykatave të za-
konshme të sistemit gjyqësor, kanë zhvilluar një proces jo të rregullt ligjor në 
kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës Europiane për 
të Drejtat e Njeriut.

Në ankimin e bërë në Gjykatën e Apelit dhe në rekursin e paraqitur 
në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë, kërkuesi, duke kundërshtuar dënimin 
e dhënë ndaj tij, ka pretenduar se duhet të gjykohej nga gjykatat e zakon-
shme të rretheve gjyqësore dhe jo nga gjykatat e krimeve të rënda. Lidhur me 
këtë pretendim, Gjykata, duke u nisur nga përmbajtja e nenit 135 të Kush-
tetutës vlerëson, se Gjykata e Lartë, si organi më i lartë i pushtetit gjyqë-
sor, ka për detyrë funksionale që të mbajë të gjitha gjykatat brenda kufijve 
të kompetencave të tyre (sidomos kompetecës lëndore) duke zgjidhur edhe 
mosmarrëveshjet midis tyre. Pretendimi i mungesës së kompetencës lëndore, i 
parashtruar si në gjykatat e sistemit gjyqësor ashtu edhe në këtë Gjykatë, është 
i rëndësishëm për verifikimin e kushtetutshmërisë së procesit të zhvilluar në 
ato gjykata. Gjykata e Lartë duhet të investohej në shqyrtimin e rekursit dhe 
të mbante një qëndrim të shprehur, se kontrolli i respektimit të standardeve 
kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, është funksion edhe i gjykatave 
të zakonshme, e aq më tepër i Gjykatës së Lartë (shiko vendimin nr.41, datë 
29.12.2005 i Gjykatës Kushtetuese). 
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Koment

Gjykata Kushtetuese ka një jurisprudencë të pasur në lidhje me kon-
ceptin kushtetues “gjykatë e ligjshme” dhe me referenca të pasura te koncepti 
konventor i “gjykatës së krijuar me ligj”. Kështu, ndërsa në vendimin e më-
sipërm termi lidhet me juridiksionin/kompetencën e një gjykate për të shqyr-
tuar dhe dhënë vendim për një çështje të posaçme, në vendimin nr.12, datë 
18.05.2006 cilësimi “e ligjshme” analizohet në kuadrin e përbërjes së trupës 
gjyqësore. Në ankimin përpara Gjykatës, ankuesi pretendonte se çështja e tij 
ishte gjykuar nga një gjykatë e paligjshme, pasi nuk ishin respektuar kërkesat 
e neneve 154 e 154/a të Kodit të Procedurës Civile (të kohës) sipas të cilëve, 
pranimi për shqyrtim i padisë lidhet me plotësimin e të gjithë treguesve të e 
saj, përfshirë dhe vlerën e padisë dhe kjo e fundit, determinon në caktimin e 
përbërjes të trupit gjykues (nenet 35 e 65 të Kodit të Procedurës Civile). Në 
atë gjykim, ndonëse vlera e padisë kërkonte që të zhvillohej me tre gjyqtarë, 
ai ishte gjykuar nga vetëm një i tillë. Gjykata Kushtetuese e pranoi kërkesën 
duke arsyetuar se “gjykata e caktuar me ligj ka të bëjë jo vetëm me bazën ligjore për 
vetë ekzistencën e një gjykate, por edhe me përbërjen e trupit gjykues në secilin rast”.

Në vendimin nr.7, datë 09.03.2009, Gjykata Kushtetuese u vu në 
lëvizje nga një ankues që pretendonte (ndër të tjera) se Kolegji Civil i Gjykatës 
së Lartë, duke bërë riinterpretimin dhe vlerësimin e provave të pranuara në 
shkallë të parë e në apel, kishte dhënë një vendim në kundërshtim me ligjin 
dhe Kushtetutën. Në vendimin e saj për atë çështje Gjykata Kushtetuese u 
shpreh: “Gjykata thekson se shqyrtimi i çështjes nga një “gjykatë e caktuar 
me ligj” është një element i procesit të rregullt ligjor, sipas nenit 42 të Kush-
tetutës të Republikës së Shqipërisë dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut. Termi “gjykatë” karakterizohet në sensin material nga 
funksioni i saj gjyqësor, që ka të bëjë me zgjidhjen e çështjeve që janë në kom-
petencë të saj, në një proces të zhvilluar mbi një procedurë ligjërisht të përcak-
tuar dhe në pajtim me rendin e së drejtës. […].Në jurisprudencën e Gjykatës 
është konkluduar se “nxjerrja e konkluzionit për provat në të kundërt me 
vlerësimin e dy gjykatave të shkallëve më të ulëta nuk pajtohet me natyrën e 
gjykimit në Gjykatën e Lartë.” Sipas nenit 472 të Kodit të Procedurës Civile, 
ky kolegj ka në kompetencë të shqyrtojë problemet që kanë të bëjnë me mos-
respektimin ose zbatimin e gabuar të ligjit material e procedural, por pa bërë 
një rivlerësim të provave në të kundërt me atë që kanë bërë gjykatat e hall-
kave më të ulëta. (Shih vendimin nr.17, datë 30.04.2007 të Gjykatës Kushtetuese). 
Megjithatë, Gjykata thekson se nuk mund të mbahet i njëjti qëndrim lidhur 
me parregullsinë e procesit ligjor kur në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës, 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, mbi të njëjtat prova e fakte të vlerësuara në 
gjykimet e mëparshme, vendos të prish vendimet dhe zgjidh vetë çështjen, për 
shkak të zbatimit të gabuar të ligjit”.



XXVi. e drejta për t’u gjykuar 
nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme



490

Vendimi nr. 12, datë 13.04.2007 (V-12/2007 – Prania e të njëjtit gjyqtar në 
shkallë të ndryshme gjykimi) 

Fjalë kyçe: paanshmëria; gjykim i drejtë; proces i rregullt; përbërja e trupit 
gjykues.

“Parimi i paanshmërisë ka në vetvete elementin e vet subjektiv, i cili lidhet 
ngushtë me bindjen e brendshme që krijon gjyqtari për zgjidhjen e çështjes në gjykim, 
si dhe elementin objektiv me të cilin kuptohet dhënia e garancive të nevojshme për 
gjykim të paanshëm nga vetë gjykata, përmes mënjanimit prej saj të çdo dyshimi të 
përligjur në këtë drejtim. 

Gjykata duhet të jetë e kujdesshme dhe të marrë parasysh veçanërisht prob-
lemin e përbërjes së trupit gjykues, në mënyrë që të mënjanohen nga gjykimi i çështjes 
gjyqtarët që nuk kanë garancitë e kërkuara për paanshmëri në kuptimin objektiv. 
Në shtetin e së drejtës, kjo kërkesë merr rëndësi të veçantë në funksion të besimit 
në dhënien e drejtësisë që duhet të krijojnë në çdo rast në shoqërinë demokratike jo 
vetëm palët në gjykim, por çdo qytetar i thjeshtë.

Parimi i paanshmërisë në gjykim edhe në këndvështrim të përbërjes së trupit 
gjykues, duhet të respektohet në çdo shkallë të gjykimit, pra edhe në shqyrtimin e 
çështjes në Gjykatën e Lartë. Kjo do të thotë, që gjyqtari i Gjykatës së Lartë nuk 
mund të jetë anëtar i një kolegji, nëse për të njëjtën çështje, ka marrë pjesë në dhënien 
e një vendimi në një shkallë të mëparshme të procedimit.”

Rrethanat e çështjes 

Me vendimin nr. 2, datë 05.01.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Durrës, kërkuesi B.E. është deklaruar fajtor për kryerjen e veprës penale të mar-
rëdhënies seksuale me dhunë me të mitura e mbetur në tentativë, dhe në bazë 
të neneve 101/1 e 22 të Kodit Penal është dënuar me 8 vjet burgim. Me të 
njëjtin vendim, është deklaruar fajtor edhe kërkuesi L.C. për kryerjen e veprës 
penale të marrëdhënies seksuale me dhunë me të mitura në bashkëpunim dhe 
për veprën penale të marrëdhënies seksuale me dhunë me të mitura e mbetur 
në tentativë, dhe në bazë të neneve 101/2, 25, 101/1, 22 dhe 55 të Kodit Penal 
është dënuar me 10 vjet burgim.

Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 346, datë 17.11.2004, ka lënë 
në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, ndërsa Kolegji Penal i 
Gjykatës së Lartë, dhoma e këshillimit, me vendimin nr. 600, datë 22.07.2005, 
ka vendosur mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit. Kërkuesit, 
bazuar në nenet 131/f e 134/g të Kushtetutës, kanë pretenduar në Gjykatën 
Kushtetuese se, ndaj tyre, në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë është zhvilluar 
një proces jo i rregullt ligjor në vështrim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 
6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas tyre, në shqyrtimin e 
çështjes në këtë kolegj ka marrë pjesë edhe një gjyqtar, i cili ka qenë dhe në për-
bërjen e trupit gjykues që ka gjykuar kërkuesit po për këtë çështje në Gjykatën 
e Apelit Durrës. Ata theksuan se kjo pjesëmarrje, ka cenuar parimin e rëndë-
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sishëm të paanshmërisë në gjykim, i cili, në kuptimin kushtetues është një nga 
elementët e rëndësishëm të procesit të rregullt ligjor.

Arsyetimi i Gjykatës 

Një nga elementët e rëndësishëm të procesit të rregullt ligjor apo të 
procesit të drejtë të garantuar nga neni 42 i Kushtetutës dhe neni 6 i Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, është edhe ai i paanshmërisë së gjykatës në 
gjykimin e çështjes. Në këtë kuadër, Gjykata Kushtetuese thekson se parimi i 
paanshmërisë ka në vetvete elementin e vet subjektiv, i cili lidhet ngushtë me 
bindjen e brendshme që krijon gjyqtari për zgjidhjen e çështjes në gjykim, si dhe 
elementin objektiv me të cilin kuptohet dhënia e garancive të nevojshme për 
gjykim të paanshëm nga vetë gjykata, përmes mënjanimit prej saj të çdo dyshi-
mi të përligjur në këtë drejtim. Ndër të tjera, gjykata duhet të jetë e kujdesshme 
dhe të marrë parasysh veçanërisht problemin e përbërjes së trupit gjykues, në 
mënyrë që të mënjanohen nga gjykimi i çështjes gjyqtarët që nuk kanë garan-
citë e kërkuara për paanshmëri në kuptimin objektiv. Në shtetin e së drejtës, kjo 
kërkesë merr rëndësi të veçantë në funksion të besimit në dhënien e drejtësisë 
që duhet të krijojnë në çdo rast në shoqërinë demokratike jo vetëm palët në 
gjykim, por çdo qytetar i thjeshtë.

Për këtë qëllim dhe në funksion të këtij parimi të rëndësishëm kush-
tetues deklarohen edhe dispozita të veçanta ligjore. Kështu, në nenin 15 të Kodit 
të Procedurës Penale theksohet shprehimisht se “Gjyqtari që ka dhënë ose ka 
marrë pjesë në dhënien e vendimit në një shkallë të procedimit nuk mund të 
ushtrojë funksionet e gjyqtarit në shkallët e tjera, as të marrë pjesë në rigjykim 
pas prishjes së vendimit”. Nga sa më sipër, është më se e qartë që parimi i paan-
shmërisë në gjykim edhe në këndvështrim të përbërjes së trupit gjykues, duhet 
të respektohet në çdo shkallë të gjykimit, pra edhe në shqyrtimin e çështjes në 
Gjykatën e Lartë. Kjo do të thotë, që gjyqtari i Gjykatës së Lartë nuk mund të 
jetë anëtar i një kolegji, nëse për të njëjtën çështje, ka marrë pjesë në dhënien e 
një vendimi në një shkallë të mëparshme të procedimit.

Në fakt, shqyrtimi i çështjes nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në 
dhomën e këshillimit, nuk i ka të gjitha karakteristikat e një gjykimi në kuptim 
të nenit 15 të Kodit të Procedurës Penale. Në këtë rast nuk kemi një seancë 
publike. Nuk ka shpallje të datës apo të përbërjes së dhomës së këshillimit dhe 
çështja shqyrtohet pa praninë e prokurorit, të pandehurit apo mbrojtësit të tij. 
Në dhomën e këshillimit, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vlerëson pretendi-
met e ngritura në rekursin e paraqitur kundër një vendimi të formës së prerë. 
Nëse ka shkaqe nga ato të parashikuara nga neni 432 i Kodit të Procedurës 
Penale vendoset kalimi i çështjes në seancë gjyqësore. Në të kundërt, vendoset 
mospranimi i rekursit. Ky vlerësim bëhet gjithnjë në funksion të kompetencës 
që ka Gjykata e Lartë për të kontrolluar mënyrën e zbatimit të ligjit material 
dhe procedural nga gjykatat më të ulëta, pra nga gjykata e rrethit gjyqësor dhe 
gjykata e apelit. Por, një vlerësim i tillë mjaft i rëndësishëm për fatin e çështjes 
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duhet bërë nga një gjykatë e paanshme. Është e papranueshme, që një gjyqtar 
që ka marrë pjesë në dhënien e një vendimi në një shkallë të mëparshme të 
gjykimit (në rastin konkret në gjykatën e apelit), të jetë sërish në përbërje të Ko-
legjit Penal të Gjykatës së Lartë që do të shqyrtojë e vlerësojë shkaqet e rekursit 
që janë pikërisht edhe kundër këtij vendimi.

Në rastin konkret, dyshimi i kërkuesve për njëanshmëri në shqyrtimin 
e çështjes në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë të mbledhur në dhomën e 
këshillimit është i drejtë. Një nga gjyqtarët në përbërje të këtij kolegji ka marrë 
pjesë më parë në trupin gjykues në Gjykatën e Apelit Durrës, i cili ka lënë në 
fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, që ka gjetur fajtorë dhe 
dënuar kërkuesit respektivisht me 8 vjet dhe 10 vjet burgim. Madje, në këtë 
rast, ky gjyqtar kishte qenë edhe relator i çështjes. Mbi këtë bazë duhej të ishte 
mënjanuar pjesëmarrja e këtij gjyqtari në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë 
të mbledhur për shqyrtimin e rekursit të kërkuesve. Vetë të gjykuarit apo mbro-
jtësit e tyre nuk e kanë pasur dhe as nuk mund ta kenë mundësinë ta kërkojnë 
këtë në këtë fazë të shqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Lartë, pasi ata nuk janë 
të pranishëm.

Gjykata Kushtetuese rithekson se shqyrtimi i çështjes nga Kolegji Pe-
nal i Gjykatës së Lartë, në dhomën e këshillimit, është pjesë e rëndësishme e 
procesit gjyqësor në tërësi dhe si i tillë, në përputhje me natyrën e këtij shqyr-
timi në dhomën e këshillimit, duhet të respektojë parimet themelore të procesit 
të rregullt ligjor në kuptimin kushtetues. Këtu, vëmendje e veçantë duhet t’i 
kushtohet veçanërisht problemeve që kanë të bëjnë me përbërjen e kolegjit, pasi 
siç u theksua, kjo lidhet ngushtë me çështjen e paanshmërisë së gjykatës në 
shqyrtimin e çështjes.
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Vendimi nr. 11, datë 02.04.2008 (V-11/2008 – Kallëzimi ndaj gjyqtarit për 
dhënien e një vendimi të padrejtë) 

Fjalë kyçe: gjykata; prokuroria; parimi i ndarjes dhe balancimit të pushtetit; 
pavarësia e gjyqësorit; gjykimi i drejtë. 

“Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave nuk është një qëllim në vetvete. Res-
pektimi i këtij parimi është një kusht i nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe lir-
ive themelore të njeriut. Në këtë kuptim, kjo pavarësi nuk është një privilegj, por një 
nga detyrat themelore të gjyqtarëve dhe të gjykatës, që rrjedh nga të drejtat e njeriut 
për të patur një arbitër të paanshëm në një konflikt, të garantuar nga Kushtetuta. 
Garantimi i një standardi të tillë përbën dhe kriterin orientues për të vlerësuar pa-
varësinë e  gjyqtarëve dhe të gjykatave.          

Pavarësia e gjyqësorit ka dy komponentë realë të saj që janë: paanshmëria 
dhe pavarësia e gjyqtarit dhe e gjykatës. Paanshmëria i referohet një qëndrimi sub-
jektiv të gjyqtarit në lidhje me çështjen dhe me palët pjesëmarrëse në të, ndërsa pa-
varësia, e cila duhet të bazohet në ekzistencën e disa kushteve dhe të garancive objek-
tive nënkupton jo vetëm një qëndrim të caktuar ndaj ushtrimit të funksionit gjyqësor, 
por dhe një pozitë ose marrëdhënie në raport me të tjerët, veçanërisht me pushtetin 
ekzekutiv. Sjellja e një gjyqtari lidhur me veprimtarinë e tij, për detyrat e tij funksio-
nale, si dhe për veprimtarinë e tij jashtë detyrës, nuk duhet të krijojë dyshime për pa-
varësinë dhe paanshmërinë e tij. Gjykata çmon se në vendimmarrje, gjyqtarët duhet 
të jenë të pavarur  dhe të aftë të veprojnë pa ndikim të papërshtatshëm, presione, 
kërcënime ose ndërhyrje, të drejtpërdrejta ose jo, nga kushdo dhe për çfarëdo arsye. 
Gjyqtarët duhet të kenë liri të plotë për t’i vendosur rastet me paanësi, në përputhje 
me ndërgjegjen dhe interpretimin e tyre për faktet dhe në zbatim të normave të së 
drejtës.”

Rrethanat e çështjes 

Shtetasi P.B. i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me 
kërkesë për “kundërshtimin e vendimit të pushimit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 
Durrës”  lidhur me kallëzimin që ai ka bërë ndaj tre gjyqtarëve të Gjykatës së 
Apelit Tiranë për kryerjen e veprës penale të “Dhënies së vendimit të padrejtë”, 
parashikuar nga neni 315 i Kodit Penal. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës, 
në datë 18.03.2003 ka vendosur pushimin e çështjes penale në ngarkim të tre 
gjyqtarëve me arsyetimin, se vendimi i Gjykatës është i formës së prerë dhe se 
nuk ekziston vepra penale. Me vendimin nr.80, datë 19.03.2007,  Gjykata e 
Rrethit Gjyqësor Durrës, bazuar në nenin 145/2 të Kushtetutës ka vendosur të 
pezullojë gjykimin e çështjes së sjellë nga shtetasi P.B. dhe i ka kërkuar Gjykatës 
Kushtetuese kontrollin e kushtetutshmërisë së nenit 315 të Kodit Penal.  Ajo ka 
çmuar se:  ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet nenit 315 të Kodit Penal 
dhe zgjidhjes së çështjes penale të paraqitur për gjykim; neni 315 i Kodit Penal 
është i papajtueshëm me nenet 7, 42/2 dhe 145/1, 3 të Kushtetutës.
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Arsyetimi i Gjykatës

Sipas nenit 7 të Kushtetutës, sistemi i qeverisjes bazohet në ndarjen 
dhe balancimin ndërmjet pushteteve. Ky parim do të thotë që ligjvënësi, ekze-
kutivi dhe gjyqësori janë të ndarë, efektivisht të pavarur dhe duhet të ketë një 
balancë midis tyre. Çdo institucion i një pushteti gëzon kompetencën sipas 
këtij qëllimi. Përmbajtja konkrete e kësaj kompetence varet nga fakti se cilit 
pushtet i përket ky institucion, nga vendi i tij midis institucioneve të tjera, 
nga raportet e fuqive të tij me ato të institucioneve të pushtetit shtetëror. Në 
përputhje me detyrat që u ka ngarkuar Kushtetuta, secili prej tyre është i pa-
jisur me pushtet të mjaftueshëm, gjë që i jep mundësinë të marrë vendime në 
mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë organ apo institucion tjetër, në përbërje ose 
jo të një prej tri pushteteve nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen 
e çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë 
së organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese (shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr.19, datë 03.05.2007).

Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave nuk është një qëllim në vetvete. 
Respektimi i këtij parimi është një kusht i nevojshëm për mbrojtjen e të dre-
jtave dhe lirive themelore të njeriut. Në paragrafin e dytë të nenit 42 të Kush-
tetutës parashikohet se: “Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të 
interesave të tij kushtetuese dhe ligjore, ose në rastin e akuzave të ngritura 
kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të ar-
syeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj”. Në këtë 
kuptim, kjo pavarësi nuk është një privilegj, por një nga detyrat themelore të 
gjyqtarëve dhe të gjykatës, që rrjedh nga të drejtat e njeriut për të patur një 
arbitër të paanshëm në një konflikt, të garantuar nga Kushtetuta. Garantimi i 
një standardi të tillë përbën dhe kriterin orientues për të vlerësuar pavarësinë 
e  gjyqtarëve dhe të gjykatave.   

Pavarësia e gjyqësorit ka dy komponentë realë të saj që janë: paan-
shmëria dhe pavarësia e gjyqtarit dhe e gjykatës. Paanshmëria i referohet një 
qëndrimi subjektiv të gjyqtarit në lidhje me çështjen dhe me palët pjesëmar-
rëse në të, ndërsa pavarësia, e cila duhet të bazohet në ekzistencën e disa 
kushteve dhe të garancive objektive nënkupton jo vetëm një qëndrim të cak-
tuar ndaj ushtrimit të funksionit gjyqësor, por dhe një pozitë ose marrëdhënie 
në raport me të tjerët, veçanërisht me pushtetin ekzekutiv (shih vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.05.2006).

Është për t’u theksuar, se pavarësia e gjyqtarëve dhe e gjykatave në 
dhënien e drejtësisë, e garantuar nga Kushtetuta, duhet të mbrohet dhe të mos 
cenohet nga ligjet dhe aktet e tjera ligjore. Në një shtet demokratik, bazuar në 
shtetin e së drejtës, ligjvënësi ka të drejtën dhe detyrën të përcaktojë me ligj ve-
prat penale nga të cilat shkaktohet një dëm thelbësor në interesat e personave, 
të shoqërisë ose të shtetit, ose krijojnë rrezikun se një dëm i tillë do të mund të 
ndodhë. Për rregullimin e marrëdhënieve të lidhura me përgjegjësinë penale, 
ligjvënësi gëzon një diskrecion të gjerë. Sidoqoftë, ky diskrecion i ligjvënësit 



495

e drejta Për t’u Gjykuar 
nGa një Gjykatë e PaVarur dhe e Paanshme

është i kufizuar nga parimet dhe normat e Kushtetutës. Gjykata është shpre-
hur se Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka detyrën për të “qeverisur” gjyqësorin 
dhe, sipas neni 147 të Kushtetutës, është organi kushtetues i pozicionuar në 
majën e piramidës organizative të pushtetit gjyqësor. Për të realizuar vetëqe-
verisjen e gjyqësorit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë përbëhet në shumicën e tij 
nga gjyqtarë, të cilët, duke ushtruar funksionet e tyre si të tillë, realizojnë 
lidhjen me korpusin gjyqësor. Frymën e vetëqeverisjes në Këshillin e Lartë 
të Drejtësisë, kushtetutbërësi e ka përfshirë me qëllimin për ta bërë gjykatën 
të pavarur nga ndërhyrjet e çdo pushteti tjetër (shih vendimin e Gjykatës Kush-
tetuese nr.14, datë 22.05.2006).  Statusi ligjor i gjyqtarëve dhe i gjykatave duhet 
gjithashtu t’i shërbejë garancisë së pavarësisë së tyre. Vlerësimi i sistemit të ga-
rancive dhe pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave janë ngushtësisht të ndërlid-
hura ndërmjet tyre. Garancitë kushtetuese për statusin e gjyqtarit lidhen me 
emërimin, paprekshmërinë dhe palëvizshmërinë e tyre nga detyra pa shkaqe 
të përligjura, me mosndjekjen e tyre penalisht dhe disiplinarisht pa vendim të 
motivuar të KLD-së, si dhe me garancitë financiare (shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr.11, datë 27.05.2004).

Gjykata çmon, se sistemi i garancive të pavarësisë së gjyqtarëve dhe 
të gjykatave nuk krijon ndonjë parakusht mbi bazën e të cilit gjyqtari mund 
t’i shmanget përmbushjes së detyrave të tij në mënyrë të plotë, të shqyrtojë 
çështjet në një mënyrë të papërshtatshme, të veprojë në mënyrë joetike me 
personat që marrin pjesë në çështje, të shkelë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin, 
etj.. Gjyqtarët duhet të mbrojnë nderin dhe prestigjin e detyrës së tyre. Për 
rrjedhojë, sistemi i vetëqeverisjes së gjyqësorit duhet të sigurojë që gjyqtarët 
t’i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë korrekte, me qëllim që çdo veprim joligjor 
ose joetik të vlerësohet në mënyrë të përshtatshme. Pavarësia nuk është qëllim 
në vetvete ose një mënyrë për të siguruar pozicionin profesional të gjyqtarëve 
për të mirën e tyre, por është një mjet për të arritur qëllimet e një shoqërie të 
drejtë dhe të përparuar. Për këtë arsye, pavarësia shoqërohet me mjete për 
të siguruar, që gjyqtarët dhe gjyqësori në tërësi, të veprojnë në përputhje me 
parimet dhe interesat legjitime të një shoqërie demokratike. 

Gjyqtari betohet se gjatë kryerjes së detyrës do t’i qëndrojë kurdoherë 
besnik Kushtetutës, ligjeve dhe do të respektojë rregullat e etikës profesionale. 
Ai duhet të ruajë dinjitetin e tij, duke mos lejuar veprime që komprometojnë 
profesionin, organet e drejtësisë dhe figurën e tij në shoqëri. Gjyqtari duhet 
të shmangë një konflikt të mundshëm interesi që ndikon ose mund të kri-
jojë dyshime për paanshmërinë e tij në dhënien e drejtësisë. Për këtë qëllim, 
Kushtetuta, në nenin 143 përcakton : “Qenia gjyqtar nuk pajtohet me asnjë 
veprimtari tjetër shtetërore, politike ose private”. Rrjedhoja më e rëndësishme 
e parimit të pavarësisë së gjyqtarëve është mospërgjegjësia për vendimet që 
japin sipas bindjes së tyre, mbështetur në Kushtetutë dhe në ligje. Megjithatë, 
pasoja e pushtetit dhe besimi që shoqëria i jep gjyqtarëve është e tillë që duhet 
të ketë disa mënyra për t’i mbajtur gjyqtarët përgjegjës, përfshi edhe largimin 
nga detyra, në rast të shkeljeve që justifikojnë këtë veprim. Për shkelje të funk-
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sioneve të tyre gjyqtarët mund të mbajnë përgjegjësi disiplinore dhe penale. 
Bazuar në nenin 147 të Kushtetutës, gjyqtarët shkarkohen nga detyra nga 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë për kryerjen e një krimi, për paaftësi mendore a 
fizike, për akte e sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit 
ose për pamjaftueshmëri profesionale. Sjellja e një gjyqtari lidhur me veprim-
tarinë e tij, për detyrat e tij funksionale, si dhe për veprimtarinë e tij jashtë 
detyrës, nuk duhet të krijojë dyshime për pavarësinë dhe paanshmërinë e tij. 

Gjykata çmon se në vendimmarrje, gjyqtarët duhet të jenë të pavarur  
dhe të aftë të veprojnë pa ndikim të papërshtatshëm, presione, kërcënime ose 
ndërhyrje, të drejtpërdrejta ose jo, nga kushdo dhe për çfarëdo arsye. Gjy-
qtarët duhet të kenë liri të plotë për t’i vendosur rastet me paanësi, në për-
puthje me ndërgjegjen dhe interpretimin e tyre për faktet dhe në zbatim të 
normave të së drejtës. Gjykata është shprehur, se pushteti gjyqësor ushtrohet i 
shkallëzuar sipas parimit të kontrollit të vendimeve gjyqësore të gjykatave më 
të ulta nga gjykatat më të larta. Vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga 
gjykata më e lartë dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë 
dhe bazueshmërinë e vendimeve gjyqësore, për sa kohë ato nuk janë ndrysh-
uar ose prishur nga një gjykatë më e lartë (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese, 
nr.11, datë 27.05.2004).

 GJEDNJ është shprehur se vendimet e gjykatave duhet të jenë për-
fundimtare dhe të detyrueshme, me përjashtim të rasteve kur ato shfuqizohen 
nga një gjykatë më e lartë, në bazë të parregullsisë ose të qenurit të padrejta 
(Shih Vendimin Pullar kundër Mbretërisë së Bashkuar, datë 10.06.1996). GJEDNJ 
mbështet qëndrimin se një gjyqtar prezumohet i lirë nga çdo anshmëri dhe e 
kalon barrën e provës në këtë rast te kundërshtuesi i prezumimit dhe, se çdo 
gjyqtar është i paanshëm, deri sa të provohet e kundërta. Lidhur me paa-
nësinë objektive, GJEDNJ është shprehur në shumë raste se fakti i thjeshtë 
që gjyqtari ka marrë vendim, në vetvete, nuk mjafton për të mbështetur dys-
himet rreth paanësisë së tij. Ajo që ka rëndësi është qëllimi dhe natyra e ve-
primeve që kryen ai gjatë procesit gjyqësor (shih Vendimin Hausschildt kundër 
Danimarkës, datë 24.05. 1989; Vendimin Fey kundër Austrisë, datë 24.02.1993,  Ven-
dimin  Gautrin et al kundër Francës, datë 20.05. 1998).

Gjykata, për të vlerësuar kushtetutshmërinë e nenit 315 të Kodit Penal 
(KP) e çmon të nevojshme të analizojë elementët e kësaj vepre penale, duke u 
mbështetur pikësëpari në doktrinën e të drejtës penale. Neni 315 i KP parashi-
kon: “Dhënia e një vendimi gjyqësor përfundimtar që dihet se është i padrejtë 
dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet”. Kodi Penal është miratuar 
me ligjin nr.7895, datë 27.01.1995. Vepra penale e “Dhënies së një vendimi 
të padrejtë” përfshihet në Kreun IX të Kodit Penal, i cili synon mbrojtjen e 
parimit te pavarësisë së pushtetit gjyqësor, në radhë të parë, nga vetë përfaqë-
suesit e sistemit të drejtësisë. Vepra penale kundër drejtësisë janë ato veprime 
ose mosveprime të kundraligjshme të kryera me faj që prekin veprimtarinë e 
rregullt të gjykatës për realizimin e drejtësisë, të organeve që ndihmojnë në 
realizimin e saj si dhe të drejtat dhe liritë e qytetarëve të mbrojtura me ligj. 
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Ligjvënësi, me parashikimin e kësaj vepre penale është nisur nga një qëllim i 
ligjshëm: mbrojtja e shtetit të së drejtës, e lirive dhe e të drejtave të qytetarëve. 
Objekt i kësaj vepre penale janë marrëdhëniet juridike të vendosura me ligj, 
që sigurojnë realizimin e drejtësisë nga gjykata si edhe të drejtat dhe liritë e 
shtetasve, të shoqërive tregtare, institucioneve, organizatave e shoqatave, të 
mbrojtura me legjislacionin penal nga veprimet ose mosveprimet kriminale. 

Nga ana objektive, kjo vepër penale shfaqet me dhënien e një vendimi 
gjyqësor përfundimtar nga gjykata që dihet se është i padrejtë. Kuptimi i ven-
dimit përfundimtar është dhënë në Kodin e Procedurës Penale (KPrP) dhe 
Kodin e Procedurës Civile (KPrC). Vendimi përfundimtar jepet nga gjykata 
në përfundim të gjykimit i cili e zgjidh çështjen në themel (neni 126 i KPrC). 
Vendimi përfundimtar i gjykatës është sinteza e gjykimit dhe përfaqëson 
zgjidhjen e çështjes në themel mbi bazën e provave të administruara gjatë 
shqyrtimit gjyqësor. 

Element i anës objektive është edhe që vendimi përfundimtar të jetë 
i padrejtë. Gjyqësori, në kryerjen e funksioneve i nënshtrohet vetëm Kush-
tetutës dhe ligjeve dhe vendimet gjyqësore duhet të jenë të arsyetuara (neni 
142). KPrP lidhur me vendimin penal, parashikon, se vendimi arsyetohet, 
ndryshe është i pavlefshëm. Neni 383 i KPrP parashikon elementët që duhet 
të përmbajë një vendim, ku ndër të tjera parashikon, një parashtrim të përm-
bledhur të rrethanave të faktit dhe provat mbi të cilat bazohet vendimi, arsyet 
për të cilat gjykata i quan të papranueshme provat e kundërta si dhe dispozi-
tivin, duke treguar nenet e zbatuara të ligjit. KPrC parashikon, se gjykata e 
mbështet vendimin e saj vetëm mbi faktet që janë paraqitur gjatë procesit 
gjyqësor. Vendimet duhet të përmbajnë bazën ligjore mbi të cilën bazohet 
zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e provave dhe mënyrën e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjes.

Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një vendimi të drejtë, 
pasi duhet qartësuar, që pavarësia dhe diskrecioni i gjykatës kanë një kufizim, 
nënshtrimin ndaj Kushtetutës dhe ligjeve. Ky kufizim qëndron edhe në para-
shikimin e një sërë kontrollesh të brendshme ndaj një procesi. Vendimi, siç 
u përmend më sipër, mund të kontrollohet nga një gjykatë më e lartë sipas 
procedurave përkatëse. Dhe që kjo të jetë e mundur, duhet bërë arsyetimi i 
vendimit, në të cilin gjyqtari tregon me qartësi faktet dhe ligjin e zbatueshëm, 
të cilat e kanë çuar në bërjen e një zgjedhje ndërmjet disa mundësive. Pra, 
gjyqtari duhet të shpjegojë arsyet e vendimeve të tij, duke iu referuar fakteve 
për të cilat është zhvilluar procesi, ligjeve të zbatueshme dhe kërkesave të 
ndryshme të palëve. Nisur nga një interpretim a contrario me atë të shtjelluar 
më sipër, që një vendim të jetë i padrejtë në kuptim të nenit 315 të KP, ai duhet 
të jetë marrë në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe/ose të jetë i pa 
arsyetuar. Njëkohësisht ky vendim duhet të jetë në kundërshtim me kërkesat 
specifike të parashikuara në KPrC dhe KPrP. 

Subjekt i veprës penale është gjyqtari që jep vendimin gjyqësor për-
fundimtar. Gjykata, lidhur me anën subjektive të veprës, çmon se formulimi 
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i dispozitës krijon mundësi për dykuptimësi në interpretimin e saj. Sipas një 
interpretimi fraza “dihet që është i padrejtë” nënkupton rastin kur gjyqtari 
me ndërgjegje dhe paramendim jep një vendim përfundimtar që e di se është 
i pabazuar dhe i paligjshëm. Sipas një tjetër interpretimi, pavarësisht nga ana 
subjektive e gjyqtarit, vendimi gjyqësor që “dihet që është i padrejtë”, do të 
konstatohej mbi bazën e një kriteri objektiv, siç mund të jetë prishja e vendim-
it nga një gjykatë më e lartë, ndryshimi i një praktike gjyqësore të konsoliduar 
etj..  

Bazuar në standardet e trajtuara më sipër, Gjykata vlerëson se testi 
objektiv i paanshmërisë konsiston në përcaktimin, se edhe pa marrë parasysh 
sjelljen e gjyqtarit, ekzistojnë fakte bindëse të cilat ngjallin dyshime përsa i 
takon paanësisë së tij. Në këtë rast, organi i akuzës dhe gjykata, kur shqyrto-
jnë nëse në një çështje të caktuar ekziston një arsye e ligjshme për të dyshuar 
se një gjyqtar nuk është i paanshëm, vendimtar mbetet përcaktimi se dyshimi 
mbi paanësinë është objektivisht i justifikueshëm. Ana subjektive e paansh-
mërisë ka të bëjë me bindjen personale të një gjyqtari për një çështje të cak-
tuar, e cila prezumohet derisa të paraqiten prova që dëshmojnë të kundërtën. 

Gjykata çmon, se analiza e ndërgjegjes ose e dijenisë do të lidhej me 
një analizë të bindjes së brendshme të gjyqtarit e krijuar gjatë procesit vendim-
marrës dhe e bërë e ditur me shpalljen e vendimit. Kjo analizë e ndërgjegjes 
së gjyqtarit do të përbënte një ndërhyrje në vetë thelbin e pavarësisë funksio-
nale të gjyqtarit. Paqartësia në përcaktimin e anës subjektive të veprës krijon 
mundësi, që organi i akuzës, të fillojë një çështje penale ndaj gjyqtarit mbi ba-
zën e kallëzimit të palëve me pretendimin, se vendimi dihet që është i padre-
jtë, pavarësisht se sa kjo mund të provohet objektivisht. Dispozita penale ob-
jekt shqyrtimi, nuk shmang mundësinë që gjyqtari, të vihet në ndjekje penale 
vetëm për faktin se ai ka dhënë një vendim sipas bindjes së tij të mbështetur në 
Kushtetutë dhe në ligje. Hapësira që lejon kjo vepër mund krijojë një presion 
të papërshtatshëm ndaj gjyqtarit, çka do të dëmtonte dhënien e drejtësisë dhe 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Gjykata çmon, se mundësia e fillimit të ndjekjes penale ndaj një gjy-
qtari për dhënien e një vendimi përfundimtar, ndërkohë që vendimi mund të 
shqyrtohet nga një gjykatë më e lartë, krijon një presion të papërshtatshëm 
mbi këtë të fundit, çka mund të cenojë dhënien e drejtësisë. Gjykata, siç u 
përmend edhe më lart, është shprehur  se vendimet gjyqësore kontrollohen 
vetëm nga gjykata më e lartë, dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë 
ligjshmërinë dhe bazueshmërinë e vendimeve gjyqësore, për sa kohë ato nuk 
janë ndryshuar ose prishur sipas ligjit. Nëse një vendim është objektivisht i 
pabazuar në ligj dhe fakte, ai mund të rishikohet nga një gjykatë më e lartë ose 
gjyqtari mund të mbajë përgjegjësi disiplinore sipas procedurave përkatëse. 
Gjyqtari që jep një vendim gjyqësor për interes ose për shkaqe të dobëta nuk 
shmanget nga përgjegjësia penale. Në këtë rast, Kodi Penal parashikon vepra 
të tjera penale të cilat mund të kryhen nga një gjyqtar, si p.sh. “Shpërdorimi  i 
detyrës” (neni 248), “Korrupsioni” (neni 319/a). 
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Koment

Pavarësia e gjykatës është një koncept që përfshin marrëdhënien dhe 
raportin e saj me pushtetet e tjera, në këtë kuptim ajo shtrihet në planin hori-
zontal, ndërsa paanshmëria duhet kuptuar në planin vertikal, në lidhje me 
palët, në një proces të caktuar gjyqësor. Si pavarësia ashtu edhe paanshmëria 
si element i spikatur i saj janë trajtuar hollësisht nga jurisprudenca e Gjykatës 
Kushtetuese ndër vite, duke e vendosur këtë institucion në rolin që Kushtetuta 
i ka caktuar si gardian i parimeve demokratike e shtetformuese.

Tranzicioni demokratik i tejzgjatur ka pasur ndikimin e tij edhe në 
marrëdhëniet ndërmjet pushteteve, ku, në ndonjë rast edhe me pasoja jo të 
lehta në lidhje me pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Ka qenë meritë e Gjykatës 
Kushtetuese, veçanërisht në kuadër të kontrollit abstrakt të akteve normative, 
parandalimi apo ndalimi i cenimit të kësaj pavarësie nga akte të ekzekutivit dhe 
legjislativit, fryte të papjekurisë së tyre demokratike. Në këtë kontekst merito-
jnë të përmenden Vendimet nr.11, datë 27.05.2004160; nr.14, datë 2.05.2006161;  

160 Me objekt: “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 6, pika 9 dhe 
nenit 11, pika 3, shkronja “b” të ligjit nr.8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, si dhe nenit 31, pikat 1 e 3 dhe nenit 
16, pika 1, shkronja “c” të ligjit nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë””, ku Gjykata theksoi se: “[P]avarësia 
e gjyqtarëve dhe e gjykatave në dhënien e drejtësisë, e garantuar nga Kushtetuta, duhet të 
mbrohet dhe të mos cenohet nga ligjet dhe aktet e tjera ligjore. Statusi ligjor i gjyqtarëve dhe 
i gjykatave duhet gjithashtu t’i shërbejë garancisë së pavarësisë së tyre. Vlerësimi i sistemit të 
garancive dhe pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave janë ngushtësisht të ndërlidhura ndërmjet 
tyre. Garancitë kushtetuese për statusin e gjyqtarit lidhen me emërimin, paprekshmërinë dhe 
palëvizshmërinë e tyre nga detyra pa shkaqe të përligjura, me mosndjekjen e tyre penalisht dhe 
disiplinarisht pa vendim të motivuar të KLD-së, si dhe me garancitë financiare”.
161 Me objekt: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i ligjit nr.9448, datë 
05.12.2005 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë””, ku Gjykata u 
shpreh se “Veçimi i gjyqtarëve nga kategoria e zyrtarëve të pushteteve të tjera konsiderohet 
si një ndër aspektet më të rëndësishëm të pavarësisë së gjyqësorit. Ekzekutivi përbën ndoshta 
shqetësimin më serioz ndaj kësaj pavarësie, për arsye se potencialisht ai ka interes të drejt-
përdrejtë në lidhje me mënyrën se si do të zgjidhen një numër i madh çështjesh dhe se ai ka 
mundësinë të ushtrojë praktikisht ndikim më të madh ndaj gjyqtarëve. Pavarësia e gjyqësorit 
ka dy komponente reale të saj që janë: paanshmëria dhe pavarësia e gjyqtarit (me dallimet 
përkatëse mes tyre). Paanshmëria i referohet një qëndrimi subjektiv të gjyqtarit në lidhje me 
çështjen dhe me palët pjesëmarrëse në të, ndërsa pavarësia nënkupton jo vetëm një qëndrim të 
caktuar ndaj ushtrimit të funksionit gjyqësor, por një pozitë ose marrëdhënie në raport me të 



500

nr.19, datë 03.05.2007162; nr.11, datë 02.04.2008163; nr.25, datë 05.12.2008164; 
nr.9, datë 23.03.2010165. 

Gjykata Kushtetuese është shprehur në jurisprudencën e saj se në 
kuadrin e parimeve kushtetuese që qëndrojnë në themel të një procesi të 
rregullt gjyqësor, respektimi i parimit të paanshmërisë mundëson krijimin e 

tjerët, veçanërisht me pushtetin ekzekutiv, që bazohet në ekzistencën e kushteve dhe garancive 
objektive. Njohja e rëndësisë së këtyre parimeve të ndërvarura nga njëri-tjetri si dhe marrja e 
masave për respektimin e tyre kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zgjidhjen e drejtë të çështjeve 
në gjykim, prandaj vetë Kushtetuta, në dispozitat e saj, ka përcaktuar si përbërjen e Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë ashtu edhe natyrën e veprimtarisë së organit në tërësi dhe të anëtarëve 
në veçanti.”
162 Me objekt: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shq-
ipërisë të nenit 1 pika 1; të nenit 4; të nenit 7 pika 2; të nenit 9; të nenit 10 pikat 1, 2 
përsa përfshijnë edhe institucionet e pavarura kushtetuese; si dhe të nenit 20 të ligjit 
nr. 9584, datë 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të 
pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj”. Në 
këtë vendim Gjykata Kushtetuese ka shtjelluar dhe mbrojtur pavarësinë funksionale, organi-
zative dhe financiare te gjykatave. 
163 Me objekt: “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shq-
ipërisë i nenit 315 të Kodit Penal”. Këtu, ndër të tjera u theksua se: “Kushtetuta e 
ndalon ndërhyrjen në veprimtarinë e gjykatave dhe gjyqtarëve. Pavarësia procedurale e gjyq-
tarit është një kusht i nevojshëm për një shqyrtim të pavarur dhe të paanshëm të çështjes. Kjo 
normë e Kushtetutës ngarkon institucionet dhe pushtetet e tjera me detyrën kushtetuese që të 
respektojnë pavarësinë e gjykatave”.
164 Me objekt: “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shq-
ipërisë i ligjit nr. 9399, datë 12.05.2005 “Për organizimin dhe funksionimin e Kon-
ferencës Gjyqësore Kombëtare”. Ky është edhe vendimi më i fundit në këtë kon-
tekst. Gjykata këtu u shpreh ndër të tjera se “pavarësia e gjyqësorit nuk mund të kuptohet 
pa pavarësinë e gjyqtarit brenda vetë strukturës së gjyqësorit, nëpërmjet të cilës sigurohet që 
asnjë gjyqtar të mos mund të ndërhyjë në veprimtarinë dhe bindjen e një gjyqtari tjetër”.
165 Me objekt: “Shpallja si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shq-
ipërisë e Ligjit nr. 10034, datë 22.12.2008 “Për pastërtinë e figurës së funksionarëve 
të lartë të administratës publike dhe të të zgjedhurve”. Me vendimin e saj Gjykata 
theksoi se “zgjedhja e parashikuar nga Kushtetuta dhe ligji organik për t’i besuar Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të Prokurorisë çështje të disiplinës dhe shkarkimit të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në mënyrë që të ruhet palëvizshmëria e tyre, pra dhe pavarësia, nuk mund të 
lejojë që një autoritet tjetër administrativ [Autoriteti i Kontrollit të Figurës] t’i imponojë këtyre 
dy institucioneve një vendim detyrues”.



501

e drejta Për t’u Gjykuar 
nGa një Gjykatë e PaVarur dhe e Paanshme

besimit që gjykatat duhet të gëzojnë në një shoqëri demokratike dhe në një 
shtet të sunduar nga ligji. Paanshmëria e gjyqtarëve (nemo iudex in causa sua) 
kërkon që drejtësia jo vetëm të bëhet, por dhe të shihet që bëhet. Në demokra-
ci, ligjshmëria e rolit të gjyqtarit varet jo vetëm nga qenia e tij, por dhe nga 
shfaqja e tij i paanshëm dhe i pavarur, duke qenë roli i tij në mënyrë esenciale 
pasiv dhe super partes (shih vendimin nr.23/2008 të  Gjykatës Kushtetuese). 

Në lidhje me komponentin “gjykatë e paanshme”, Gjykata ka vlerë-
suar se e drejta për tu gjykuar nga një gjykatë e paanshme mund të cenohet 
jo vetëm nga “një gjyqtar që ka marrë pjesë në dhënien e një vendimi në një 
shkallë të mëparshme të gjykimit” (si në rastin e përzgjedhur në këtë punim), 
por edhe në rastin kur dy nga gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, të cilët kanë shqyr-
tuar rekursin e paraqitur nga kërkuesi dhe kanë konkluduar për drejtësinë e 
vendimit të gjykatës së apelit, që ka rrëzuar padinë e kërkuesit, kanë shqyrtuar 
dhe kanë konkluduar edhe për mospranimin e kërkesës për rishikim të ven-
dimit, të dhënë prej tyre (Vendimi nr.4/2009). Sipas Gjykatës Kushtetuese në 
këtë vendim, “rezulton se dy gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, kanë marrë pjesë 
në dy gjykime të iniciuara nga kërkuesi. Gjykata çmon se një fakt i tillë nuk 
sjell a priori cenim të parimit të paanshmërisë, pasi çdokush mund të iniciojë 
të njëjtën gjykatë dhe të njëjtët gjyqtar, për çështje të ndryshme. I ndryshëm 
është qëndrimi, kur i njëjti gjyqtar apo gjykatë gjykon të njëjtën çështje gjy-
qësore. [...].  Gjykata vlerëson se, pavarësisht nga forma dhe referenca ligjore 
e paraqitjes së pretendimeve të kërkuesit në të dy gjykimet, ato lidhen me 
shqyrtimin në fakt të të njëjtës çështje gjyqësore”. 

Sipas Gjykatës Kushtetuese “gjykata duhet të jetë e kujdesshme dhe 
të marrë parasysh veçanërisht problemin e përbërjes së trupit gjykues, në 
mënyrë që të mënjanohen nga gjykimi i çështjes gjyqtarët që nuk kanë garan-
citë e kërkuara për paanshmëri në kuptimin objektiv. Në shtetin e së drejtës, 
kjo kërkesë merr rëndësi të veçantë në funksion të besimit në dhënien e drejtë-
sisë që duhet të krijojnë në çdo rast në shoqërinë demokratike jo vetëm palët 
në gjykim, por çdo qytetar i thjeshtë” (shih vendimin nr.12, datë 13.04.2007 të 
Gjykatës Kushtetuese). “Karakteri thelbësor i rasteve të papajtueshmërisë i referohet 
në fakt hipotezës specifike në të cilën vlerësimi paragjykues, megjithëse është shprehur 
në një proces formalisht të ndryshëm nga aktuali, i përket një ngjarjeje thelbësisht të 
njëjtë për procesin, që mund, ose duhej të ishte gjykuar në kontekstin e vetë procesit. 
Paragjykimi eventual për paanësinë e gjyqtarit mund të ngrihet edhe në hipotezën se 
gjyqtari është shprehur në një procedim tjetër me një vlerësim që ka të bëjë me përm-
bajtjen e të njëjtit fakt, në lidhje me të njëjtin subjekt” (shih më gjerë vendimet 
nr.283/2000 dhe nr.326/2002 të Gjykatës Kushtetuese të Italisë i cituar në 
vendimin nr.4, datë 25.02.2009 të Gjykatës Kushtetuese).

Jurisprudenca e deritanishme e Gjykatës Kushtetuese ka evidentuar 
se parimi i paanshmërisë në gjykim edhe në këndvështrim të përbërjes së tru-
pit gjykues, duhet të respektohet në çdo shkallë të gjykimit, duke mos përjash-
tuar as shqyrtimin e çështjes në dhomën e këshillimit të Gjykatës së Lartë. Për 
Gjykatën është konsideruar “gjykatë e anshme” trupi gjykues, në përbërje të 
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të cilit ka qenë i pranishëm qoftë edhe vetëm një gjyqtar, i cili në këndvështri-
min objektiv nuk jepte garanci për një gjykim të paanshëm; Gjykata ka thek-
suar se “thjesht dhe vetëm pjesëmarrja e një apo më shumë gjyqtarëve në një 
procedim të mëparshëm, pavarësisht nga ndikimi i prezencës dhe i mendimit 
të tyre në të gjithë trupin gjykues, është një arsye e mjaftueshme dhe njëkohë-
sisht një garanci më pak për kërkuesin, tek i cili është krijuar dyshimi i bazuar, 
se gjykata nuk ka qenë e paanshme në shqyrtimin e kësaj çështjeje”(shih ven-
dimin nr. 48, datë 30.07.1999 të Gjykatës Kushtetuese). 

GjEDNj, në vendimin Dauti kundër Shqipërisë (i datës 3.02.2009) 
ka vërejtur se “Me qëllim që të përcaktohet nëse një gjykatë konsiderohet e 
pavarur, duhet t’i kushtohet vëmendje, ndër të tjera, mënyrës së emërimit të 
anëtarëve të saj dhe mandatit në detyrë, ushtrimit të garancive ndaj presione-
ve të jashtme dhe çështjes nëse organi ka shprehjen e pavarësisë (shih, ndër të 
tjerash Morris v. Mbretërisë së Bashkuar nr 38784/97, § 58, KEDNJ 2002-I).”

 
 



XXVii. Prezumimi i pafajsisë
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Vendim nr.16, datë 15.06.2009 (V-16/2009 – Mosparagjykimi i të pande-
hurit)

Fjalë kyçe:  i pandehur; (pa)fajësi; prova; akuza; paanshmëria e gjyqtarit.

“Parimi i prezumimit të pafajësisë do të thotë që gjykatat e zakonshme 
nuk duhet ta fillojnë procesin me bindjen se i pandehuri ka kryer krimin për të cilin 
akuzohet; se barra e provës i takon palës akuzuese; se çdo dyshim duhet të shkojë në 
favor të të pandehurit dhe se gjykata duhet ta mbështesë vendimin në prova direkte 
dhe indirekte, të cilat duhet të provohen nga akuza. 

Prezumimi i pafajësisë kërkon, ndër të tjera, që kryerja e detyrave nga 
anëtarët e një gjykate nuk duhet të fillojë me idenë e paracaktuar se i akuzuari e ka 
kryer veprën për të cilën akuzohet, se barra e provës i takon prokurorit dhe çdo dys-
him duhet të jetë në favor të të akuzuarit. Është detyrë e prokurorit të informojë të 
akuzuarin për çështjen kundër tij, në mënyrë që ai të mund të përgatisë e paraqesë 
mbrojtjen si dhe të kundërshtojë provat të cilat mjaftojnë për ta dënuar atë.”

Rrethanat e çështjes

Kërkuesi G.L. me vendimin nr.8, datë 23.01.2006 të Gjykatës së Rre-
thit Gjyqësor Krujë është deklaruar fajtor dhe është dënuar me 5 vjet burgim 
për veprën penale të “prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, parashikuar nga 
neni 283/1 i Kodit Penal. 

Gjykata e Apelit Tiranë, mbi ankimin e tij, me vendimin nr.465, datë 
26.05.2006 ka vendosur prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Krujë, pushimin e çështjes në ngarkim të kërkuesit dhe lirimin e tij nga dho-
mat e paraburgimit. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbi rekursin e prokurorit, me ven-
dimin nr.181, datë 09.04.2008 ka vendosur prishjen e vendimit nr.465, datë 
26.05.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.8, 
datë 23.01.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Kërkuesi i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese duke kërkuar shfuq-
izimin e vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe vendimit të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për cenim të procesit të rregullt ligjor në 
gjykimin penal, pasi ndër të tjera, (sipas tij) në gjykimin në Kolegjin Penal të 
Gjykatës së Lartë, është cenuar parimi i prezumimit të pafajësisë, pasi “dyshimi 
nëse jam apo jo përdorues droge nuk është vlerësuar në favorin tim”.

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata Kushtetuese është shprehur se parimi i prezumimit të pa-
fajësisë është një nga elementët thelbësorë të procesit të rregullt ligjor dhe 
garantohet nga neni 30 i Kushtetutës sipas të cilit, “Kushdo quhet i pafajshëm 
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përderisa nuk i është provuar fajësia me vendim gjyqësor të formës së prerë”. 
Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese e ka interpretuar kuptimin e parimit 
të prezumimit të pafajësisë dhe ka përcaktuar aspektet e tij. Parimi i prezu-
mimit të pafajësisë do të thotë që gjykatat e zakonshme nuk duhet ta fillojnë 
procesin me bindjen se i pandehuri ka kryer krimin për të cilin akuzohet, se 
barra e provës i takon palës akuzuese, se çdo dyshim duhet të shkojë në favor 
të të pandehurit dhe se gjykata duhet ta mbështesë vendimin në prova direkte 
dhe indirekte, të cilat duhet të provohen nga akuza (Shih vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese nr.19, datë 18.09.2008). 

Nga shqyrtimi i këtij pretendimi nuk rezultojnë prova që të pasqyro-
jnë faktin se anëtarët e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë që kanë gjykuar 
çështjen e kanë konsideruar kërkuesin fajtor para se të shpallej vendimi për 
fajësinë e tij. Nga sa sipër, vlerësohet se gjykata nuk e ka filluar procesin gjyqë-
sor me bindjen e paracaktuar se kërkuesi e ka kryer vepren penale. Gjithashtu, 
vlerësohen të pabazuara pretendimet e kërkuesit për kalim të barrës së provës 
nga prokurori tek i gjykuari, për mosvlerësim të dyshimeve në favor të tij apo 
për përcaktimin e fajësisë pa prova të provuara nga prokurori, pasi këto nuk 
gjejnë pasqyrim në aktet dhe materialet gjyqësore. Në këto rrethana vlerësohet 
se nuk është cenuar asnjë nga aspeket e parimit të prezumimit të pafajësisë.

Lidhur me pretendimi e kërkuesit, se interpretimi i gabuar i nenit 
283/1 të K.P. ka cenuar parimin e prezumimit të pafajësisë, Gjykata vlereson se 
mënyra e interpretimit të nenit 283/1 të Kodit Penal nuk është në juridiksion 
të Gjykatës Kushtetuese, sa kohë që nuk cenohet ndonjë aspekt i procesit të 
rregullt ligjor. 

Koment

Në kuptimin që paraqet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Kon-
venta Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe nga qëndrimi që mban ju-
risprudenca në këtë drejtim, pretendimi për shkeljen e këtij standardi kush-
tetues kërkon domosdoshmërisht që në një proces gjyqësor të evidentohen 
dhe provohen saktë të gjithë ato elemente thelbësore të cilat mund të kenë 
sjellë deklarimin fajtor të të pandehurit mbi bazën e dyshimeve dhe që e kanë 
bërë gjykatën të sillet si e njëanshme në dhënien e vendimit të saj.  Sikundër 
ka vërejtur edhe Gjykata në një nga vendimet e saj: “Në një gjykim të karak-
terit kushtetues është tepër e rëndësishme, që kur analizohen pretendimet për shkelje 
të parimit të prezumimit të pafajësisë, të mos përqendrohet kontrolli kushtetues në 
mënyrën e vlerësimit dhe të çmuarjes së provave që mund t’i ketë bërë në vendimin e 
saj gjykata që ka gjykuar çështjen në thelb. Nisur nga funksioni i saj, Gjykata Kush-
tetuese, kur gjykon çështje të kësaj natyre nuk konfondon gjykimin në thelb me gjyki-
min kushtetues” (Vendimi nr.9, datë 28.04.2004)

Duke i mbetur besnik jurisprudencës së Gjykatës ndërsa është shpre-
hur në lidhje me pretendimin se gjatë gjykimeve në juridiksionin e zakon-
shëm kërkuesi është paragjykuar nga gjykatat (alias është cenuar parimi i pr-
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ezumimit të pafajësisë) dhe, duke zbatuar arsyetimin a contrario, arrijmë në 
deduksionin logjik se, që Gjykata të japë një vendim pro kërkesës duhet që 
elementët që provojnë cenimin të rezultojnë nga materialet e dosjes gjyqësore. Këto 
duhet të evidentojnë qartë se anëtarët e gjykatave të zakonshme që kanë shqyrtuar 
çështjen e kenë filluar procesin me idenë e paracaktuar se kërkuesi e ka kryer veprën 
penale. Dosja gjyqësore duhet të përmbajë ndonjë fakt apo rrethanë që të dësh-
mojë se anëtarët e gjykatës e kanë konsideruar të akuzuarin fajtor para dhënies së një 
vendimi përfundimtar për fajësinë e tij. Nga dosja duhet të rezultojnë deklarata 
ose arsyetime, të cilat, në një apo tjetër mënyrë, të çojnë në përfundimin se këto gjykata 
e kanë  konsideruar  kërkuesin si fajtor, apo se gjykatat e zakonshme, gjatë procesit, e 
kanë kaluar barrën e provës nga prokurori tek i pandehuri (shiko për më tepër Ven-
dimin nr.19, datë 18.09.2008).



XXViii. mosdeklarimi fajtor mbi të dhëna 
të mbledhura në mënyrë të paligjshme
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Vendimi nr.7, datë 27.04.2005 (V-7/2005 – Marrja e ligjshme e pro-
vave)

Fjalë kyçe: procedimi penal; i pandehur; marrja dhe vlerësimi i provave; sig-
urimi i provës.

“Mënyra e marrjes së provave ka rëndësi thelbësore për zhvillimin e drejtë 
të procesit penal. Sigurimi i paligjshëm i provës dhe pranimi i saj nga trupi gjykues 
nuk mund të mos nënkuptojë që procesi ishte i parregullt. Asnjë gjykatë nuk ka 
mundësi që, pa dëmtuar dhënien e “përmasës së duhur të drejtësisë”, të mbështetet 
në prova që janë marrë jo vetëm me metoda të pandershme, por, mbi të gjitha, që 
janë edhe të kundërligjshme. 

Vlerësimi i provave mbetet një çështje për t’u trajtuar nga vetë gjykatat e 
zakonshme dhe nuk përbën objekt kontrolli për Gjykatën Kushtetuese. Kjo e fun-
dit, mund dhe duhet të investohet, kur ndaj një procesi gjyqësor ka pretendime për 
rrugët dhe mënyrat e marrjes së provave, e fiksimit të tyre, por jo për mënyrën e 
vlerësimit. Kontrolli kushtetues nuk mund të zëvendësojë prerogativat kushtetuese 
e ligjore të vetë hallkave të sistemit gjyqësor e aq më tepër të vlerësojë bindjen e 
brendshme të gjykatave për çështje konkrete.   

Parimi i procesit të rregullt përfshin edhe të drejtën e palëve për të njohur 
dhe për të komentuar çdo provë apo vërejtje, që i është paraqitur trupit gjykues, 
pavarësisht prejardhjes së tyre. E drejta e palëve për të paraqitur argumente sigu-
rohet vetëm në rastin kur ato dëgjohen realisht, pra, kur shqyrtohen nga gjykata në 
mënyrën e duhur. Nuk mund të thuhet se kjo është bërë, nëqoftëse është nënvleftë-
suar një provë me rëndësi esenciale.”

Rrethanat e çështjes 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.210, datë 
11.09.2002 ka deklaruar fajtor kërkuesin S.D. për veprën penale të vjedhjes 
me përdorim arme dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe e ka dënuar me 
10 vjet burgim. Gjykata e Apelit Shkodër e ka prishur këtë vendim dhe e ka 
kthyer çështjen për rigjykim. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbi rekursin 
e prokurorit, ka prishur vendimin e gjykatës së apelit dhe pasi ka lënë disa 
detyra ia ka dërguar po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit në shkallë të 
dytë. Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr.194, datë 21.10.2003 ka lënë 
në fuqi vendimin e gjykatës së rrethit. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në 
dhomën e këshillimit, ka vendosur mospranimin e rekursit.

Pretendimet e kërkuesit për shfuqizimin si të papajtueshëm me Kush-
tetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve gjyqësore të sipërcituara janë 
përqendruar në disa nga elementët thelbësorë të së drejtës për një proces të 
rregullt ligjor, duke iu referuar dispozitave të Kodit të Procedurës Penale në 
funksion të neneve 31, shkronja “d”; 32, pika 2 dhe 42 të Kushtetutës së Re-
publikës së Shqipërisë të cilat kanë të bëjnë drejtpërdrejt me respektimin e të 
drejtës së mbrojtjes, të mënyrës së marrjes së provave dhe të ndikimit që ato 
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kanë patur në ecurinë e procesit.

Arsyetimi i Gjykatës 

Në nenin 32, pika 2 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, para-
shikohet se askush nuk mund të deklarohet fajtor mbi bazën e të dhënave të 
mbledhura në mënyrë të paligjshme. Ky parim i rëndësishëm është trajtuar 
nga jurisprudenca shqiptare dhe ajo e Gjykatës së Strasburgut si pjesë për-
bërëse e procesit të rregullt ligjor dhe veçanërisht në drejtim të respektimit 
të së drejtës për t’u mbrojtur, e cila kërkon që i akuzuari të ketë mundësitë e 
duhura për të njohur dhe komentuar çdo provë që i paraqitet gjykatës. 

Gjykata Kushtetuese e ka konsoliduar qëndrimin e saj, duke eviden-
tuar dallimin që ekziston në një proces ligjor ndërmjet mënyrës së marrjes së 
provave dhe vlerësimit të tyre. Vlerësimi i provave mbetet një çështje për t’u 
trajtuar nga vetë gjykatat e zakonshme dhe nuk përbën objekt kontrolli për 
Gjykatën Kushtetuese. Kjo e fundit, mund dhe duhet të investohet, kur ndaj 
një procesi gjyqësor ka pretendime për rrugët dhe mënyrat e marrjes së pro-
vave, e fiksimit të tyre, por jo për mënyrën e vlerësimit. Kontrolli kushtetues 
nuk mund të zëvendësojë prerogativat kushtetuese e ligjore të vetë hallkave të 
sistemit gjyqësor e aq më tepër të vlerësojë bindjen e brendshme të gjykatave 
për çështje konkrete.   

Legjislacioni ynë procedural penal, doktrina si dhe jurisprudenca gjy-
qësore e kanë trajtuar gjerësisht mënyrën e marrjes së provave si një aspekt i 
rëndësishëm i procesit. Marrja e provave, sipas Kodit të Procedurës Penale, 
merr një kuptim të ri bazuar në sistemin akuzator, duke ndryshuar metodën 
e të proceduarit në lidhje me marrjen e provave në shqyrtimin gjyqësor, 
duke hequr dorë përfundimisht nga të gjitha ato norma të cilat sanksiononin 
pabarazinë e palëve në procesin penal në disfavor të individit dhe të të dre-
jtave të tij. Provat paraqiten dhe marrin vlerën e tyre në debatin gjyqësor. Dis-
pozitat e këtij kodi kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën e procedimit penal në 
të gjitha fazat e tij. Prandaj, mosrespektimi i dispozitave ligjore të vendosura 
për aktet e procedimit shërben njëkohësisht dhe si shkak pavlefshmërie që 
ndikon drejtpërdrejt mbi ecurinë e procesit gjyqësor. 

Duke iu referuar rastit në shqyrtim dhe bazuar në arsyetimin e ven-
dimeve gjyqësore rezulton se provat mbi të cilat është bazuar gjykata në dën-
imin e kërkuesit janë deklarimet e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime 
dhe procesverbali i paraqitjes për njohje, të mbajtur nga oficeri i policisë gjy-
qësore. Nga dosja gjyqësore nuk konstatohet që kërkuesi të jetë pyetur me 
cilësinë e të pandehurit, por vetëm në një rast, ai është pyetur nga oficeri i 
policisë gjyqësore me cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime. Në të 
njëjtën datë rezulton edhe përpilimi i procesverbalit të paraqitjes për njohje. 
Këto dy të dhëna janë kundërshtuar si nga kërkuesi ashtu dhe nga dëshmi-
tarët në gjykatën e rrethit dhe në gjykatën e apelit. Deklarata e dhënë përpara 
oficerit të policisë gjyqësore, pa praninë e mbrojtësit, është kundërshtuar gjatë 
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procesit gjyqësor nga i akuzuari me arsyetimin se është marrë nën presio-
nin e dhunës dhe të torturës. Për vërtetimin e këtij pretendimi, i gjykuari ka 
paraqitur kartelën klinike dhe epikrizën e mjekut, në të cilën pasqyrohet se 
ai “ankon për dhimbje koke, marrje mendsh, të vjella, rrahje të shpeshta të 
zemrës dhe rreth kyçeve të duarve, në formë byzylyku, vërehet ekimozë me 
gjerësi 0,5 cm dhe mbi kyçin e dorës së djathtë dërmishje ekimotike me 2 cm 
gjatësi”. 

Sigurisht që nuk është detyrë e Gjykatës Kushtetuese të shqyrtojë 
gabimet faktike apo juridike, që kanë të bëjnë me themelin e gjykimit, të cilat 
kryhen nga gjykatat e zakonshme dhe as të provojë vërtetësinë e të dhënave 
të tilla. Ekziston, pra, parimi në bazë të të cilit problemet lidhur me vlerësi-
min e provave të administruara në çështjen konkrete, janë në kompetencën e 
gjykatës vendimdhënëse. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese nuk mund të për-
jashtojë nga shqyrtimi rastet që i përkasin parimit dhe gjykimit se provat të 
cilat sigurohen në mënyrë të paligjshme të jenë të pranueshme. 

Nga një analizë e hollësishme e dispozitave të sipërcituara, nga të 
dhënat që pasqyrohen në dosjen gjyqësore, si dhe nga referenca që bëhet në 
jurisprudencën evropiane, Gjykata Kushtetuese çmon se ndaj kërkuesit është 
zhvilluar një proces i parregullt ligjor, për arsye se është dënuar mbi bazën 
e provave të marra në mënyrë të kundërligjshme. Megjithëse, këto të dhëna 
janë kundërshtuar në vazhdimësi nga kërkuesi, nga procesverbali gjyqësor 
në gjykatën e rrethit dhe në gjykatën e apelit, nuk rezulton të jenë respektuar 
kërkesat e nenit 362 të Kodit të Procedurës Penale. Evidentimi në aspektin e 
kontrollit kushtetues i mosrespektimit të kërkesave procedurale që lidhet me 
kundërshtimin e dëshmisë në gjykatë, përbën një çështje të mënyrës së mar-
rjes së provave. 

Sipas kuptimit të Kodit të Procedurës Penale, deklarimet e bëra para 
prokurorit ose policisë gjyqësore nuk përbëjnë prova në vetvete. Në rastin e 
kundërshtimit të këtyre thënieve në gjykatë, në kuptim të nenit 362 të Kodit 
të Procedurës Penale, ato nuk janë provë, por vlerësohen nga gjykata për të 
përcaktuar besueshmërinë e personit të pyetur. Deklarimet e dhëna para tyre, 
thuhet në pikën 3 të këtij neni, mund të vlerësohen si provë, nëse ato lidhen 
me prova të tjera që konfirmojnë vërtetësinë e tyre. Parimi i procesit të rregullt 
përfshin edhe të drejtën e palëve për të njohur dhe për të komentuar çdo provë 
apo vërejtje, që i është paraqitur trupit gjykues, pavarësisht prejardhjes së tyre. 
Gjithashtu procedura e paraqitjes për njohje, në këtë proces ligjor, rezulton 
se është zhvilluar në kundërshtim me nenet 171 e 172 të Kodit të Procedurës 
Penale. Në procesverbalin e paraqitjes për njohje mungon pasqyrimi i hol-
lësishëm i kërkesave ligjore, që lidhen me përshkrimin e personit për të gjitha 
shenjat që mban mend, pyetjen nëse ka qenë më parë për të bërë njohjen, si 
dhe rrethanat e tjera që ndikojnë në vërtetësinë e ngjarjes. Mungesa e këtyre 
elementeve përbën shkak për pavlefshmërinë e paraqitjes për njohje. 

Evidentohet nga procesverbali gjyqësor se personi që ka bërë njohjen, 
dëshmitari, si dhe vetë kërkuesi në seancë gjyqësore, e kanë kundërshtuar në 
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të gjithë elementët procesverbalin e paraqitjes për njohje, duke vënë në dyshim 
vërtetësinë e saj. Në procesin e njohjes kanë marrë pjesë tre punonjës të poli-
cisë, ndërkohë që rezulton se i pandehuri ka qenë realisht i dallueshëm ndër-
mjet tyre, për arsye të kushteve të rënda fizike dhe shëndetësore që paraqiste. 
Nuk figuron në procesverbal që të kenë nënshkruar tre personat që pretendo-
het se kanë marrë pjesë në njohje, ndërkohë që njëri nga dëshmitarët pranon 
se nuk e ka nënshkruar procesverbalin në datën 25.09.2001, por rreth dy javë 
pas zhvillimit të njohjes. Njëkohësisht, Gjykata Kushtetuese vlerëson se pre-
tendimi i avokatit të kërkuesit për pavlefshmërinë e kësaj prove, për arsye të 
moszhvillimit të seancës së paraqitjes për njohje në datën 25.09.2001, është 
i drejtë. Në dosje ndodhet urdhri i prokurorit, datë 01.10.2001 nëpërmjet të 
cilit urdhërohet oficeri i policisë gjyqësore për kryerjen e paraqitjes për njo-
hje. Megjithëse procesverbali i paraqitjes për njohje në kuptim të neneve 171 
e 172 të Kodit të Procedurës Penale është kundërshtuar në të gjitha shkallët 
e gjykimit si shkak për pavlefshmërinë e njohjes, gjykatat e kanë konsideruar 
atë si provë për dënimin e kërkuesit. Refuzimi nga ana e gjykatës i kërkesës 
së mbrojtësit për thirrjen si dëshmitarë të tre personave që kanë shërbyer gjatë 
paraqitjes për njohje, nuk i ka dhënë atij mundësinë për të ushtruar në mënyrë 
efektive të drejtën e mbrojtjes. E drejta e palëve për të paraqitur argumente 
sigurohet vetëm në rastin kur ato dëgjohen realisht, pra, kur shqyrtohen nga 
gjykata në mënyrën e duhur. Nuk mund të thuhet se kjo është bërë, në qoftë 
se është nënvleftësuar një provë me rëndësi esenciale. 

Parë nga ky këndvështrim, Gjykata Kushtetuese çmon se, të pande-
hurit dhe mbrojtësit të tij nuk i është krijuar mundësia, me gjithë kërkesat 
e shumta në të gjitha shkallët e gjykimit, t’u drejtonin pyetje dëshmitarëve 
për të kundërshtuar provën në këtë proces penal, duke cenuar të drejtën e 
mbrojtjes në një masë të papajtueshme me kërkesat e nenit 42 të Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 6, paragrafët 1 e 3, shkronja “d” të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.     

Koment 

Në koment meriton të tërhiqet vëmendja në lidhje me faktin që pra-
nimi dhe vlerësimi i provës është konsideruar në mënyrë kategorike si eksluz-
ivitet i gjykatës së rrethit dhe asaj të apelit. Madje, Gjykata e ka konsideruar 
proces të parregullt gjyqësor edhe atë të zhvilluar në Kolegjin Penal/Civil të 
Gjykatës së Lartë gjatë të cilit, kjo e fundit ka arritur për provat në konkluz-
ion të kundërt me vlerësimin e dy gjykatave të shkallëve më të ulëta. Sipas 
Gjykatës Kushtetuese “ky kolegj ka në kompetencë të shqyrtojë problemet 
që kanë të bëjnë me mosrespektimin ose zbatimin e gabuar të ligjit material 
e procedural, por pa bërë një rivlerësim të provave në të kundërt me atë që 
kanë bërë gjykatat e hallkave më të ulëta” (Shih vendimin nr.17, datë 30.04.2007 
të Gjykatës Kushtetuese). Në dritën e sa më sipër, Gjykata Kushtetuese ka pran-
uar të  investohet kur ndaj një procesi gjyqësor ka pretendime për rrugët dhe 
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mënyrat e marrjes së provave, e fiksimit të tyre, por, dhe kjo është shumë e 
rëndësishme, duke e vlerësuar procesin në tërësi, d.m.th. duke vlerësuar rolin 
dhe peshën e “provës” së reklamuar në lidhje me fatin përfundimtar të të 
gjithë procesit.

Nga ana tjetër, duke qenë se prova formohet vetëm gjatë gjykimit në 
gjykatën e shkallës së parë dhe (përjashtimisht) të apelit, është kusht sine qua 
non që pretendimet në lidhje me to të ngrihen paraprakisht në rekursin në 
Gjykatën e Lartë. Në ato raste kur ky kusht nuk ka rezultuar i përmbushur, 
Gjykata Kushtetuese nuk e ka marrë parasysh pretendimin, me arsyetimin se 
“nuk janë shteruar të gjitha mjetet” (neni 131/f  i Kushtetutës).

Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me “provat” ka 
shkuar paralel me atë të GjEDNj (shiko inter alia çështjet Barbera, Messegué 
dhe Jabardo vs. Spanjës; Dombo Beheer BV vs. Holandës; etj.)
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Vendimi nr.1, datë 31.01.2003 (V-1/2003 – Veprimi pas në kohë i ligjit në 
marrëdhëniet juridiko-civile)

Fjalë kyçe: taksat dhe tatimet; akt administrativ; leje e ushtrimit të veprim-
tarisë ekonomike; fuqia prapavepruese e aktit.

 “Lidhur me nocionin e fuqisë prapavepruese doktrina ka pranuar se kjo 
është prezente në rastet kur një normë ligjore aplikohet për gjëra tashmë të vendo-
sura në të kaluarën. 

Në aspektin kushtetues, ligji me fuqi prapavepruese është i kundër-
shtueshëm në qoftë se cenon të drejtat e fituara me ligjet ekzistuese ose krijon një 
detyrim të ri përsa u përket transaksioneve të shkuara.”

Rrethanat e çështjes

“BOAR-FUAT” Sh.P.K., që ushtron veprimtarinë e organizimit të 
lojës së fatit – bingo në qytetin e Librazhdit, ka paraqitur padi në Gjykatën 
e Rrethit Gjyqësor Tiranë kundër palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme 
e Tatimeve me objekt “anulimin e aktit administrativ – aktbllokimin datë 
18.03.2002, të nxjerrë nga pala e paditur”.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka konkluduar se, për zgjidhjen e 
kësaj çështje duhet të aplikohet ligji nr.8701, datë 01.12.2000 “Për lojërat e 
fatit, kazinotë dhe hipodromet”. Gjykata, duke çmuar se nenet 6 e 30 të këtij 
ligji nuk janë në pajtim me Kushtetutën, në bazë të nenit 145/2 të Kushtetutës, 
ka pezulluar gjykimin dhe ia ka dërguar çështjen Gjykatës Kushtetuese. 

Arsyetimi i Gjykatës

Neni 155 i Kushtetutës parashikon se taksat, tatimet dhe detyrimet fi-
nanciare kombëtare e vendore, lehtësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive 
të caktuara të paguesve si dhe mënyra e mbledhjes së tyre caktohen me ligj 
dhe se, në këto raste, ligjit nuk mund t’i jepet fuqi prapavepruese. Për sa më 
sipër, çështja që shtrohet për zgjidhje është nëse ligji i atakuar, përfshihet në 
kategorinë e ligjeve të parashikuara në nenin 155 të Kushtetutës. Për këtë 
qëllim, duhet përcaktuar nëse pagesa që kërkon neni 6 i ligjit të vitit 2000 - si 
kusht për dhënien e lejes, do të konsiderohet taksë, tatim apo detyrim tjetër 
financiar kombëtar e vendor. 

Sipas Nenit 9 të ligjit të sipërpërmendur të vitit 2000, fitimet që or-
ganizatori i lojërave të fatit realizon nga ushtrimi i veprimtarisë së tij janë të 
tatueshme, në bazë të dispozitave ligjore në fuqi. Pagesa që kërkon neni 6 
është pagesë fikse dhe duke qenë e tillë nuk është tatim. Përveç kësaj, pagesa 
që kërkon kjo dispozitë nuk është as taksë, sepse për këtë lloj veprimtarie që 
ushtron pala kërkuese, në ligjin nr.8435, datë 28.l2.1998 “Për sistemin e tak-
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save”, parashikohet një taksë, e cila është e ndryshme nga pagesa që kërkon 
neni 6 i ligjit të vitit 2000. Konkretisht, neni 2 pika 17, parashikon se në tak-
sat kombëtare, ndërmjet të tjerash, bën pjesë edhe “taksa e regjistrimit për 
ushtrimin e lotarive, të konkurseve parashikuese dhe lojërave të fatit”, ndërsa 
sipas nenit 6/I/nj, në të cilin caktohet niveli i taksave, kjo lloj takse është 
50 mijë lekë në vit. Ndërsa, ligji nr.8977, datë 12.12.2002 “Për Sistemin e 
Taksave në Republikën e Shqipërisë” si dhe Ligji Nr.8982, datë 12.12.2002, 
“Për Sistemin e Taksave Vendore”, në dispozitat respektive ku parashikojnë 
llojet e taksave, për veprimtarinë që ushtron pala kërkuese, nuk parashikojnë 
ndonjë taksë. Për pasojë, detyrimi për pagimin e shumës 10 milion lekë - si 
kusht për marrjen e lejes për ushtrimin e veprimtarisë, duhet kategorizuar si 
detyrim financiar, pra në kategorinë e tretë të detyrimeve që parashikon neni 
155 i Kushtetutës.

Çështja tjetër që duhet të trajtohet është nëse neni 30 i ligjit të vitit 
2000, i jep këtij ligji fuqi prapavepruese. Lidhur me nocionin e fuqisë prapave-
pruese doktrina ka pranuar se kjo është prezente në rastet kur një normë 
ligjore aplikohet për gjëra tashmë të vendosura në të kaluarën. Në aspektin 
kushtetues, ligji me fuqi prapavepruese është i kundërshtueshëm në qoftë se 
cenon të drejtat e fituara me ligjet ekzistuese ose krijon një detyrim të ri përsa 
u përket transaksioneve të shkuara. 

Në rastin në shqyrtim, rezulton se palës kërkuese i është dhënë leja 
e ushtrimit të veprimtarisë në bazë të ligjit të vitit 1994 për një afat 10-vjeçar 
dhe ky afat nuk ka përfunduar. Në bazë të ligjit të vitit 1994 të përmendur 
më sipër, subjektet që ushtrojnë këtë veprimtari nuk kishin ndonjë detyrim 
për të paguar – si kusht për marrjen e lejes, ndërkohë që sipas nenit 6 të ligjit 
të vitit 2000 për marrjen e lejes, organizatori paguan një shumë prej 10 mil-
ionë lekësh. Këtë pagesë, neni 30 i ligjit të vitit 2000 e kërkon edhe për lejet e 
dhëna në bazë të ligjit të vitit 1994, afati i të cilave nuk ka përfunduar. Në këtë 
mënyrë, neni 30 i ligjit nr.8701, datë 01.12.2000 “Për lojërat e fatit, kazinotë 
dhe hipodromet”, duke parashikuar aplikimin e këtij ligji të ri edhe për lejet e 
dhëna me ligjin e mëparshëm, i jep ligjit të ri fuqi prapavepruese, gjë që vjen 
në kundërshtim me nenin 155 të Kushtetutës. 
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Vendimi nr.14, datë 17.04.2007 (V-14/2007 – Gjykimi sipas ligjit të ko-
hës)

Fjalë kyçe: veprimi i ligjit penal në kohë; fuqia prapavepruese; ligj favorizues.

“Sipas nenit 29/3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ligji penal 
favorizues ka fuqi prapavepruese (“lex retro agit in mitius” ose “lex mitior 
retro agit”). Parimi i përgjithshëm që vepron në sistemin e së drejtës është ai 
i ndalimit të fuqisë prapavepruese të ligjit. Përjashtimi që bëhet nga rregulli i 
përgjithshëm, duke i dhënë fuqi prapavepruese vetëm ligjit penal që favorizon 
pozitën e të pandehurit, synon t’i përgjigjet në mënyrë sa më të shpejtë e të 
përshtatshme vlerësimeve të ligjvënësit mbi rrezikshmërinë shoqërore të vep-
rimeve apo mosveprimeve të caktuara si dhe të subjekteve që i kanë kryer apo 
mund t’i kryejnë ato në të ardhmen.

Parimi kushtetues i fuqisë prapavepruese të ligjit penal favorizues duhet 
respektuar nga të gjitha gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, mjafton që fati i 
çështjes të mos jetë vendosur ende përfundimisht prej tyre. Ky parim duhet të res-
pektohet edhe në gjykimin që mund të zhvillohet në Gjykatën e Lartë, sepse është 
pikërisht kjo Gjykatë që kontrollon mënyrën e zbatimit të ligjit material dhe pro-
cedural nga ana e gjykatave më të ulëta.”

Rrethanat e çështjes

Kërkuesi D.Gj. ka parashtruar cenimin e të drejtës për një proces të 
rregullt ligjor në drejtim të shkeljes së parimit kushtetues se ligji penal favorizues 
ka fuqi prapavepruese (neni 29/3 i Kushtetutës dhe neni 3/3 i Kodit Penal). Kolegji 
Penal i Gjykatës së Lartë ka zbatuar dispozitën me masën më të rëndë të 
dënimit, duke e dënuar me 9 vjet burgim, ndërkohë që ligji nr. 9275, datë 
16.09.2004 që vepronte në kohën e gjykimit të çështjes e ka ndryshuar nenin 
333, duke parashikuar në paragrafin e dytë një dënim më të ulët, nga 4 deri 
në 8 vjet.

Kërkuesi D.Gj. është deklaruar fajtor për veprën penale të krijimit të 
bandës së armatosur dhe organizatës kriminale, parashikuar nga neni 333 i 
Kodit Penal dhe është dënuar me 9 vjet burgim. 

Arsyetimi i Gjykatës

Sipas nenit 29/3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ligji penal 
favorizues ka fuqi prapavepruese (lex retro agit in mitius ose lex mitior retro agit).  
Ky parim i rëndësishëm kushtetues, përmendet shprehimisht edhe në nenin 
15/1 të Konventës Ndërkombëtare të OKB-së mbi të Drejtat Politike e Civile, 
ratifikuar nga Republika e Shqipërisë në datë 04.01.1992.

Duke iu referuar qëndrimeve të mbajtura në jurisprudencën e saj, 
Gjykata Kushtetuese thekson se parimi kushtetues i fuqisë prapavepruese të 
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ligjit penal favorizues duhet respektuar nga të gjitha gjykatat e juridiksionit 
të zakonshëm, mjafton që fati i çështjes të mos jetë vendosur ende përfun-
dimisht prej tyre. Pra, sigurisht që ky parim duhet të respektohet edhe në 
gjykimin që mund të zhvillohet në Gjykatën e Lartë, sepse është pikërisht kjo 
Gjykatë që kontrollon mënyrën e zbatimit të ligjit material dhe procedural 
nga ana e gjykatave më të ulëta.

Gjykata Kushtetuese çmon se pretendimi i kërkuesit D.Gj. është i 
drejtë. Sipas dispozitës ligjore të kohës së kryerjes së veprës penale (neni 333 
i Kodit Penal) pjesëmarrja në bandë të armatosur apo organizatë kriminale 
dënohej nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Kësaj dispozite ligjore i janë 
referuar me të drejtë gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e apelit në aplikim-
in e masës së dënimit ndaj kërkuesit. Ndërkohë që çështja ndodhej për shqyr-
tim në Gjykatën e Lartë, me ligjin nr. 9275, datë 16.09.2004 neni 333 i Kodit 
Penal ka ndryshuar, duke parashikuar në paragrafin e dytë, për pjesëmarrjen 
në organizatë kriminale një dënim më të ulët, nga 4 deri në 8 vjet. Kolegji Pe-
nal i Gjykatës së Lartë duhet ta kishte marrë në konsideratë zbatimin e parim-
it kushtetues të fuqisë prapavepruese të ligjit penal favorizues. Kolegji Penal i 
Gjykatës së Lartë ka pranuar ne vendimin e tij se pjesëmarrja e kërkuesit D.Gj 
“në organizatën kriminale nuk është shoqëruar me veprimtari konkrete por ka mbetur 
në fazën e pjesëmarrjes siç parashikon edhe neni 332/2 i Kodit Penal.” 

Megjithëse është e njohur se fuqia prapavepruese e ligjit penal favori-
zues përbën një nga parimet themelore të procesit gjyqësor të garantuar shpre-
himisht në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kolegji Penal i Gjykatës 
së Lartë e ka mënjanuar respektimin e këtij standardi kushtetues.

Koment

Ndalimi i ligjeve me fuqi prapavepruese, sikundër e keni vënë re që 
në krye të këtij zëri, referon kryesisht te neni 4 i Kushtetutës, i cili parashikon 
parimin e shtetit demokratik të së drejtës. Ky ndalim nuk rrjedh nga neni 29 
i Kushtetutës që parashikon ndalimin e dhënies së një dënimi më të rëndë se 
ai që ka qenë parashikuar me ligj në kohën e kryerjes së veprës penale (parimi 
“nullum crimen sine lege”). Gjykata Kushtetuese ka theksuar në jurisprudencën 
e saj se, parimi i shtetit të së drejtës, i sanksionuar në nenin 4 të Kushtetutës, 
është një nga parimet themelore në shtetin dhe shoqërinë demokratike. Aspe-
kte të këtij parimi janë edhe siguria juridike, mbrojtja e të drejtave të fituara, 
si dhe e pritshmërive të ligjshme. Siguria juridike presupozon, veç të tjerash, 
besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe pandryshueshmërinë e ligjit për 
marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të bëjë me bindjen e individit se 
nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht ose të jetojë me frikë për ndryshuesh-
mërinë dhe pasojat negative të akteve juridike, të cilat mund të cenojnë jetën 
e tij private ose profesionale dhe të përkeqësojnë një gjendje të vendosur me 
akte të mëparshme (shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.24, datë 12.11.2008; 
nr.9, datë 26.02.2007).
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Drejtësia mund të bëhet vetëm duke u bazuar te rregulla për të cilat 
ëshë rënë dakord që më parë, të njohura e të pranuara nga të gjithë. Parimi 
është se ligjet parashikojnë për të ardhmen, e jo për të shkuarën. Sidoqoftë, 
si përjashtim, në raste të jashtëzakonshme e për arsye të jashtëzakonshme, 
legjislatori mund të nxjerrë ligje me fuqi prapavepruese. Sikundër pranon edhe 
Gjykata Kushtetuese, “Kuvendi nuk ndalohet të miratojë ligje retroaktive ose 
të legalizojë me efekte retroaktive praktika ose marrëdhënie ekzistuese, të cilat 
njihen në doktrinën kushtetuese si ligje legalizuese, por kjo ndërhyrje duhet të 
justifikohet nga interesi publik.” (Vendimi nr.31, datë 18.06.2010). Edhe Gjyka-
ta Europiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) e pranon vlefshmërinë e një 
legjislacioni të tillë në fushën civile dhe thekson se parimi i shtetit të së dre-
jtës dhe nocioni i gjykimit të drejtë, të sanksionuar në nenin 6 të KEDNJ-së 
ndalojnë çdo ndërhyrje nga ligjvënësi – përveçse nëse justifikohet mbi “baza 
detyruese të interesit publik” – në administrimin e drejtësisë, me qëllim për të 
ndikuar në zgjidhjen gjyqësore të një mosmarrëveshjeje (shih vendimin datë 28 
tetor 1999, në çështjen Zielinski, Pradal, Gonzales dhe të tjerë kundër Francës). Sido-
qoftë, kusht për miratimin e ligjeve, që legalizojnë praktika ekzistuese, është 
që ato të mos shkelin autoritetin e vendimeve të formës së prerë të gjykatave. 

Si rregull, shteti duhet të synojë të ndryshojë një situatë të rregulluar 
më parë vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja pozitive, konkretisht trajtim më të 
mirë financiar për subjektet përfituese. Sanksionimi i të drejtave dhe lirive të 
njeriut të pranuara në Kushtetutë dhe shoqërimi me masat për vënien e tyre 
në jetë duhet të synojnë përmirësimin dhe rritjen e standardeve të të drejtave 
(shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr.9, datë 26.02.2007; nr.34, datë 20.12.2005). 

Gjykata Kushtetuese ka theksuar se parimet themelore të një shteti të 
së drejtës nënkuptojnë, midis të tjerave, edhe ndalimin e fuqisë prapavepruese 
të normave juridike. Ndalimi i veprimit prapaveprues buron nga kërkesat e 
sigurisë juridike, çka do të thotë se është e pamundur të gjykohen, sipas nor-
mave ligjore në fuqi, sjellje njerëzore, fakte ligjore ose marrëdhënie ligjore 
që kanë ndodhur para se norma të hynte në fuqi. Teoria e së drejtës pranon 
se fuqia prapavepruese zbatohet si përjashtim, për shembull, në ligjet penale 
favorizuese, në ligjet që ndërhyjnë për të rregulluar situata të paligjshme të 
krijuara më parë, në ligjet që interpretojnë anët e errëta ose të paqarta të një 
ligji të mëparshëm dhe në ndonjë rast tjetër ku paraqitet domosdoshmëria për 
të shmangur pasoja të rënda, negative ose të pandreqshme (shih vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese nr.9, datë 26.02.2007). 

Sa më sipër, në lidhje më të drejtën materiale, ndërsa porsa i përket 
të drejtës procedurale, Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr.106, datë 
27.05.2002 është shprehur, se “në të drejtën procedurale, ndryshe nga ajo ma-
teriale, ligji i ri ka fuqi edhe për çështjet që janë në gjykim, me përjashtim të 
rastit kur vetë ai shprehet ndryshe, pra kur vetë ligji ka parashikuar dispozita 
procedurale tranzitore.” 

Të njëjtin qëndrim Gjykata Kushtetuese ka mbajtur dhe në çështjet që 
lidhen me gjykimet penale në gjykatat e sistemit gjyqësor, pasi të drejtat dhe 
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ndalimi i fuqisë 
PraPaVePruese të liGjit

garancitë kushtetuese për një proces të rregullt ligjor i janë njohur dhe dhënë 
procesit në vetvete, pa e dalluar atë në proces penal apo civil. “Është parim i 
njohur e i pranuar, se ndryshe nga e drejta penale materiale, ku zbatohet pari-
mi se ligji i ri nuk ka fuqi prapavepruese, me përjashtim të rasteve kur ai është 
në favor të të pandehurit, në të drejtën procedurale penale vepron parimi sipas 
të cilit, ligji i ri ka fuqi edhe ndaj marrëdhënieve procedurale të lindura para 
hyrjes së tij në fuqi, për çështje që gjenden në hetim apo gjykim, me përjash-
tim të rasteve e për një kohë kur vetë ligji shprehimisht ka vendosur” (Vendimi 
nr.11, datë 19.09.1995 i Gjykatës Kushtetuese).





XXX. e drejta për të mos u dënuar pa ligj
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Vendimi nr.16, datë 15.06.2009 (V-16/2009 – Parashikimi në ligj i veprës 
penale)

Fjalë kyçe: ligj penal; njohja e ligjit; moszbatimi i ligjit me analogji.  

“E drejta e shtetasve për të mos u dënuar pa ligj, sanksionuar në nenin 
29 të Kushtetutës dhe në nenin 7 të KEDNJ, është një element thelbësor i shtetit 
të së drejtës. Ky parim duhet të interpretohet dhe zbatohet në mënyrë që të ofrojë 
garanci efektive kundër ndjekjes, deklarimit fajtor dhe dënimit arbitrar. 

Garancia e nenit 7 të Konventës mishëron një parim të përgjithshëm sipas 
të cilit, çdo vepër penale duhet të parashikohet me ligj dhe individi duhet të jetë 
objektivisht në gjendje të kuptojë përmbajtjen e normës penale dhe, nëse është e 
nevojshme, me ndihmën e interpretimeve gjyqësore të saj, se çfarë veprimesh apo 
mosveprimesh do ta bëjnë atë përgjegjës penalisht. Kur bëhet fjalë për mundësinë 
e individit për të parashikuar pasojat e veprimeve të tij, nuk është e thënë që të 
nënkuptohet një qartësi absolute. Ligji duhet të jetë në gjendje të ndjekë rrethanat 
e ndryshme dhe, për këtë arsye, një standard i një parashikueshmërie të arsyeshme 
është i mjaftueshëm.”

Rrethanat e çështjes

Kërkuesi G.L. me vendimin nr.8, datë 23.01.2006 të Gjykatës së Rre-
thit Gjyqësor Krujë është deklaruar fajtor dhe është dënuar me 5 vjet burgim 
për veprën penale të “prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, parashikuar nga 
neni 283/1 i Kodit Penal. 

Gjykata e Apelit Tiranë, mbi ankimin e tij, me vendimin nr.465, datë 
26.05.2006 ka vendosur prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Krujë, pushimin e çështjes në ngarkim të kërkuesit dhe lirimin e tij nga dho-
mat e paraburgimit. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbi rekursin e prokurorit, me ven-
dimin nr.181, datë 09.04.2008 ka vendosur prishjen e vendimit nr.465, datë 
26.05.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.8, 
datë 23.01.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Kërkuesi i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese duke kërkuar shfuq-
izimin e vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe vendimit të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për cenim të procesit të rregullt ligjor në 
gjykimin penal, pasi ndër të tjera, (sipas tij) nga interpretimi i gabuar i nenit 
283/1 të Kodit Penal, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë “më ka dënuar për 
një veprim që nuk përbën vepër penale, duke cenuar të drejtën e mosdënimit 
pa ligj”. 
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e drejta Për të mos u dënuar Pa liGj

Arsyetimi i Gjykatës

E drejta e shtetasve për të mos u dënuar pa ligj, sanksionuar në nenin 
29 të Kushtetutës dhe në nenin 7 të KEDNJ, është një element thelbësor i 
shtetit të së drejtës. Ky parim duhet të interpretohet dhe zbatohet në mënyrë 
që të ofrojë garanci efektive kundër ndjekjes, deklarimit fajtor dhe dënimit 
arbitrar (Shih vendimin nr.14, datë 17.04.2007 të Gjykatës Kushtetuese). 

Garancia e nenit 7 të Konventës mishëron një parim të përgjithshëm 
sipas të cilit, çdo vepër penale duhet të parashikohet me ligj dhe individi 
duhet të jetë objektivisht në gjendje të kuptojë përmbajtjen e normës penale 
dhe, nëse është e nevojshme, me ndihmën e interpretimeve gjyqësore të saj, se 
çfarë veprimesh apo mosveprimesh do ta bëjnë atë përgjegjës penalisht. Kur 
bëhet fjalë për mundësinë e individit për të parashikuar pasojat e veprimeve të 
tij, nuk është e thënë që të nënkuptohet një qartësi absolute. Ligji duhet të jetë 
në gjendje të ndjekë rrethanat e ndryshme dhe, për këtë arsye, një standard i 
një parashikueshmërie të arsyeshme është i mjaftueshëm (GjEDNj Kërkesa nr. 
45771/99 Veeber kundër Estonisë 21 janar 2003). 

Në çështjen objekt shqyrtimi, rezulton se kërkuesi është gjykuar dhe 
deklaruar fajtor për veprën penale të “prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, 
parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal. Në këtë dispozitë, elementët e ve-
prës penale dhe dënimi përkatës janë të përcaktuara në mënyrë të arsyeshme 
dhe të mjaftueshme, duke i dhënë mundësi kërkuesit të dijë se cilat veprime 
apo mosveprime e bëjnë atë penalisht përgjegjës. Kjo dispozitë ka qenë e tillë 
që nga viti 2001, pra dhe në kohën e kryerjes së veprës penale. Kolegji Penal 
i Gjykatës së Lartë ka interpretuar elementët e veprës penale të “prodhimit 
dhe shitjes së narkotikëve”, parashikuar nga neni 283/1 të Kodit Penal, në 
përputhje me interpretimin e bërë kësaj norme nga Kolegjet e Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.1, datë 27.03.2008, në të cilin është sqa-
ruar përmbajtja e dispozitës dhe janë përcaktuar kufijtë e zbatimit të saj. Për 
rrjedhojë pretendimi i kërkuesit se interpretimi i gabuar i nenit 283/1 K.P. ka 
sjellë dënimin e tij  pa ligj, rezulton i pabazuar.

Koment 

Nuk ka shumë për të komentuar në lidhje me këtë parim, përveç lid-
hjes së tij të ngushtë me parimin e ndalimit të fuqisë prapavepruese të ligjit 
penal dhe faktit që, që të dy këto parime derivojnë nga parimi supreme shtetit 
të së drejtës.

Sidoqoftë, për arsye teorike, vlerësuam të shpalosnim në vijim pjesë 
nga arsyetimi paralel i gjqtarëve P.Plloçi, S.Sadushi e Xh.Zaganjori për vendi-
min nr.41, datë 29.04.2005:

“Ndalimi i sanksionuar në dispozitat e mësipërme shfaqet në disa 
aspekte. Kështu, ky ndalim kërkon që deklarimi i fajësisë, për pasojë edhe 
dënimi  respektiv, duhet të bazohet në një ligj të shkruar, ndërsa ligji i pashk-



524

ruar nuk mund të përbëjë bazë për përgjegjësinë penale. (Ky parim në të dre-
jtën romake shprehej me formulën Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta) 
Një aspekt tjetër i ndalimit është moszbatimi i analogjisë (Nullum crimen, nulla 
poena sine lege stricta). Analogjia penale, ka për qëllim të justifikojë fajësinë dhe 
dënimin e të akuzuarit, duke bërë transferimin e një legjislacioni në një situatë 
tjetër pa ligj (për shkak të boshllëkut ligjor). Me qëllim mbrojtjen e të aku-
zuarit, analogjia penale është e ndaluar (neni 1/c, paragrafi II i Kodit Penal). 
Ndërsa, aplikimi i analogjisë penale kur është në favor të të akuzuarit është 
i lejuar. Një aspekt tjetër i këtij ndalimi është moszbatimi i ligjeve me fuqi 
prapavepruese (Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia). Sipas këtij ndalimi 
nuk mund të jepet dënim me fuqi prapavepruese për një vepër penale, apo një 
dënim më i rëndë. Ndëshkueshmëria dhe masa e dënimit duhet të kenë qenë 
përcaktuar në ligj para se të kryhej akti kriminal. Shprehje tjetër e parimit të 
mësipërm është edhe ndalimi i termave të paqartë në ligjet penale (Nullum 
crimen, nulla poena sine lege certa). Kjo do të thotë, se elementet e krimit dhe 
dënimi përkatës duhet të përcaktohen qartë në ligj. Kjo kërkesë plotësohet kur 
nga formulimi i dispozitës përkatëse, dhe në rast se është nevoja, me ndihmën 
e interpretimit nga ana e gjykatës, individi ka mundësi të dijë se cilat veprime 
apo mosveprime do t’a bëjnë atë penalisht përgjegjës.” 



XXXi. mosgjykimi më shumë se një herë 
për të njëjtën vepër
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Vendimi nr.5, datë 08.03.2005 (V-5/2005 – Përkufizimi i termit “e njëjta 
vepër”)

Fjalë kyçe: ne bi in idem; dënim penal; cilësim i veprës penale; vepër e përsëri-
tur. 

“Parimi ne bis in idem është njohur nga e drejta jonë e brendshme dhe 
nga e drejta ndërkombëtare penale si një prej të drejtave të njeriut të mbrojtura 
nga Kushtetuta dhe nga instrumentet kryesorë juridikë të brendshëm e ndërkom-
bëtarë që rregullojnë marrëdhëniet në fushën penale si dhe përgjegjësinë për kun-
dravajtjet. Sipas këtij parimi, “individi nuk mund të ndiqet e nuk mund të gjyko-
het nga juridiksionet e të njëjtit shtet për një shkelje, për të cilën është shpallur më 
parë i pafajshëm apo është dënuar në bazë të një vendimi gjyqësor përfundimtar 
të ligjshëm”. Pranimi i parimit të mësipërm në gjykimin dhe vendimmarrjen për 
një çështje penale kërkon përmbushjen e dy kritereve që janë: ai i veprës penale “të 
njëjtë” me të mëparshmen dhe ai i kryerjes së saj “përsëri”. Kriteri “e njëjta ve-
për” i referohet të njëjtit veprim, sjellje, fakt, vepër penale dhe kualifikim ligjor të 
tyre, të cilat formojnë bazën e kësaj vepre dhe për të cilin personi është dënuar apo 
liruar. Në këtë rast, është fjala kur si sjellja ashtu edhe krimi bëhen për të njëjtat 
fakte të ndodhura në të njëjtën kohë dhe që cilësohen njëlloj nga ligji.

Duke u nisur nga interpretimet e mësipërme rezulton se ky parim nuk 
mund të gjejë zbatim në rastet kur të dy veprat penale nuk kanë elementë të njëjtë. 
Nëse gjenden elementë të njëjtë, parimi “ne bis in idem” ndalon çdo dënim tjetër 
apo procedim të mëtejshëm. Nga ana tjetër, parimi “ne bis idem” që ndalon rigjy-
kimin e ridënimin për të njëjtën vepër, nuk gjen zbatim në rastet kur i njëjti veprim 
përbën dhunim të dy dispozitave të ndryshme ligjore. Për të njëjtat shkelje mund të 
zhvillohen procese me karakter të ndryshëm, penal dhe disiplinor. I njëjti veprim 
mund të konsiderohet si në shkelje të dy ligjeve (normave) edhe në rastet kur njëri 
prej tyre kërkon provën e një fakti shtesë që ligji (norma) tjetër nuk e ka të nevo-
jshme. Në këtë rast, pafajësia apo dënimi në bazë të njërit ligj nuk e përjashton 
ndëshkimin sipas tjetrit”.

Rrethanat e çështjes

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, bazuar në nenin 145/2 të Kush-
tetutës, ka vendosur pezullimin e gjykimit të çështjes penale në ngarkim të 
të pandehurit R.J., akuzuar për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve 
luftarake, sipas nenit 278 të Kodit Penal, dhe i ka dërguar çështjen Gjykatës 
Kushtetuese për t’u shprehur për papajtueshmërinë me Kushtetutën të tog-
fjalëshit “... më shumë se një herë”, parashikuar në paragrafin e katërt të 
këtij neni. Sipas gjykatës së rrethit, dënimi i një personi të dënuar më parë 
për të njëjtën vepër sipas nenit 278/4 (më shumë se një herë) të Kodit Penal, 
vjen ndesh me parimin kushtetues të mosdënimit dy herë për të njëjtën vepër 
penale (parimi ne bis in idem), parashikuar në nenin 34 të Kushtetutës dhe në 
nenin 4 të Protokollit nr.7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
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mosGjykimi më shumë se një herë 
Për të njëjtën VePër

Arsyetimi i Gjykatës

Parimi ne bis in idem është njohur nga e drejta jonë e brendshme dhe nga 
e drejta ndërkombëtare penale si një prej të drejtave të njeriut të mbrojtura nga 
Kushtetuta dhe nga instrumentet kryesorë juridikë të brendshëm e ndërkom-
bëtarë që rregullojnë marrëdhëniet në fushën penale si dhe përgjegjësinë për 
kundravajtje. Sipas këtij parimi, “individi nuk mund të ndiqet e nuk mund të 
gjykohet nga juridiksionet e të njëjtit shtet për një shkelje, për të cilën është 
shpallur më parë i pafajshëm apo është dënuar në bazë të një vendimi gjyqë-
sor përfundimtar të ligjshëm”.166 Pranimi i parimit të mësipërm në gjykimin 
dhe vendimmarrjen për një çështje penale kërkon përmbushjen e dy kritereve 
që janë, ai i veprës penale “të njëjtë” me të mëparshmen dhe ai i kryerjes së 
saj “përsëri”. Kriteri “e njëjta vepër” i referohet të njëjtit veprim, sjellje, fakt, 
vepër penale dhe kualifikim ligjor të tyre, të cilat formojnë bazën e kësaj vepre 
dhe për të cilin personi është dënuar apo liruar. Në këtë rast, është fjala kur 
si sjellja ashtu edhe krimi bëhen për të njëjtat fakte të ndodhura në të njëjtën 
kohë dhe që cilësohen njëlloj nga ligji. Duke u nisur nga interpretimet e më-
sipërme rezulton se ky parim nuk mund të gjejë zbatim në rastet kur të dy 
veprat penale nuk kanë elementë të njëjtë. Nëse gjenden elementë të njëjtë 
parimi “ne bis in idem” ndalon çdo dënim tjetër apo procedim të mëtejshëm.

Sipas kuptimit të mësipërm, kur me vendim të formës së prerë është 
vendosur për një çështje, atëherë ajo nuk mund të gjykohet përsëri. Ky rregull 
është i vlefshëm edhe për të gjitha gjykatat e tjera brenda kufijve të të njëjtit 
juridiksion. Nga ana tjetër, parimi “ne bis idem” që ndalon rigjykimin e ridëni-
min për të njëjtën vepër, nuk gjen zbatim në rastet kur i njëjti veprim përbën 
dhunim të dy dispozitave të ndryshme ligjore. Për të njëjtat shkelje mund të 
zhvillohen procese me karakter të ndryshëm, penal dhe disiplinor. I njëjti ve-
prim mund të konsiderohet si në shkelje të dy ligjeve (normave) edhe në rastet 
kur njëri prej tyre kërkon provën e një fakti shtesë që ligji (norma) tjetër nuk e 
ka të nevojshme. Në këtë rast, pafajësia apo dënimi në bazë të njërit ligj nuk e 
përjashton ndëshkimin sipas tjetrit”167.

 Neni 34 i Kushtetutës dhe neni 7 i Protokollit të Konventës Evropi-
ane të të Drejtave të Njeriut nuk janë pengesë gjithashtu për gjykimin e dëni-
min e personave që kryejnë sjellje kriminale të njëpasnjëshme edhe nëse sjel-
ljet janë të ngjashme ndërmjet tyre. Ideja e parimit ne bis in idem nuk qëndron 
tek zbatimi dy a më shumë herë i të njëjtës normë penale, por tek mosgjykimi 
e mosdënimi përsëri i subjektit për të njëjtën vepër penale, për të cilën ai është 
dënuar më parë me një vendim të formës së prerë nga një gjykatë e ligjshme. 
Megjithatë, aktet e mësipërme lejojnë rigjykimin, kur dalin fakte të reja të 
cilat janë të një natyre të tillë që mund të cenojnë vendimin e dhënë. Në këtë 

166 Vendimi i datës 14.09.1999, Dhoma (Seksioni) i III  të Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut, ankimet nr.36855/97 dhe 41731.98. 
167 Vendimi 282 US. 299/1932 për çështjen Blochburger vs. Shteteve të Bashkuara.
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rast, e drejta për rishqyrtim nuk mund të bazohet mbi skema logjike të supo-
zuara në mënyrë a priori por mbi kritere praktike të mundshme

Parimi ne bis in idem si dhe trajtimi i barabartë i të gjykuarve cenohen 
jo vetëm kur personi dënohet përsëri për të njëjtën vepër, por edhe kur ndiqet 
penalisht në mënyrë të përsëritur për këtë vepër. Prandaj, ky parim gjen zba-
tim edhe për rastet e mbrojtjes nga masat shtrënguese e ndaluese, të cilat janë 
të lidhura ngushtë me procedimin. Përkundrazi, një person që është thirrur si 
i pandehur dhe është dënuar penalisht gjatë një procesi mund t’i nënshtrohet 
një procesi të dytë civil për të njëjtën vepër si përgjegjës civilisht për dëmin e 
shkaktuar ose si i dënuar me gjobë duke u zbatuar parimi që “gjëja e gjykuar 
është e vërtetë”.

Gjykata Kushtetuese, duke përdorur si metodë interpretimin e dis-
pozitave të Kodit Penal për të vlerësuar kushtetutshmërinë e këtyre dispozi-
tave, arrin në përfundimin se togfjalëshi “më shumë se një herë“ parashikuar 
në nenin 278/4 të Kodit Penal, nuk vjen në kundërshtim me parimin e mos-
dënimit dy herë për të njëjtën vepër penale. Në disa dispozita të këtij kodi, 
parashikohen forma të ndryshme të llogaritjes së dënimit për personat që 
kanë kryer vepra penale në mënyrë të përsëritur (recidivë) ose më shumë se 
një herë. Megjithatë, kjo nuk nënkupton edhe mundësinë e llogaritjes dy herë, 
njëkohësisht, e të njëjtave fakte e rrethana në kualifikimin e veprave penale. 
Ashtu siç thuhet edhe në vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër 
subjekti i një vepre penale  mund të jetë i dënuar i rehabilituar, i dënuar dhe 
ende i pa rehabilituar ose person që ka kryer disa herë vepra penale dhe nuk 
është dënuar për to. Togfjalëshi “më shumë se një herë” nuk do të thotë që 
i përfshin të tre këta grupe personash. Përkundrazi Kodi Penal në nenin 50 
dallon rrethanën rënduese të “kryerjes së një krimi pas dhënies së një dënimi 
për një krim të kryer më parë” (shkronja “ç”) nga rrethana tjetër rënduese e 
“kryerjes së veprës penale më shumë se një herë” (shkronja “h”). Për më tepër 
sipas përmbajtjes së kreut të gjashtë të Kodit Penal që ka të bëjë me caktimin 
e dënimit, përsëritja konsiderohet si një rrethanë rënduese subjektive që ka të 
bëjë me personin e fajtorit, prandaj është lënë në vlerësimin e gjykatës për-
caktimi i masës së rëndimit të fajtorit. Nëse ligjvënësi një nga rrethanat e më-
sipërme e pikërisht atë “më shumë se një herë“ e ka parashikuar në disa raste 
edhe si element të veprës penale duke e bërë këtë të fundit të cilësuar, nuk do 
të thotë se ka përzier në të dhe rrethanat e tjera rënduese, që kanë të bëjnë me 
dënimin e mëparshëm. Përkundrazi ligjvënësi nuk ka përfshirë si element të 
veprës penale kryerjen e një krimi pas dhënies së një dënimi për një krim të 
kryer më parë, për të mos cenuar parimin ne bis in idem. 

Vetë ky parim përjashton dënimin e përsëritur të një personi për të 
njëjtën vepër penale, prandaj në rastin kur për veprën e mëparshme i akuzuari 
është dënuar dhe madje ka vuajtur dënimin, elementet e veprës së mëparshme 
nuk mund të konsiderohen si pjesë përbërëse të veprës së re penale. Nëse në 
veprimtarinë praktike të gjykatave konstatohen raste të vlerësimit e dënimit 
dy ose më shumë herë për të njëjtat fakte e rrethana, këto janë probleme që 
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mosGjykimi më shumë se një herë 
Për të njëjtën VePër

nuk kanë të bëjnë me antikushtetutshmërinë e ligjit, por me interpretimin e 
zbatimin e tij, që vlerësohen e korrigjohen nga vetë gjykatat e sistemit gjyqë-
sor. Ndryshe qëndron problemi në rastet kur i akuzuari ka kryer edhe më parë 
vepër penale, por nuk është dënuar për të. Në këtë rast përcaktimi “më shumë 
se një herë” si element që e bën veprën penale të cilësuar dhe si rrjedhojë para-
shikimi i një dënimi më të ashpër në raport me atë që ka kryer vetëm një vepër 
penale nuk cenon parimin ne bis in idem dhe as atë të trajtimit të barabartë e 
të arsyeshëm të të gjykuarve, sepse i akuzuari duhet t’i nënshtrohet procesit 
gjyqësor për të dy veprat.

Koment

Parimi ne bis in idem që nga latinishtja përkthehet literalisht “jo dy 
herë për të njëjtën” është një parim i së drejtës penale i parashikuar shprehi-
misht nga neni 34 i Kushtetutës si e drejtë kushtetuese. Ratio e këtij parimi 
është e dyfishtë: nga njëra anë ndalimi synon të ofrojë mbrojtje ligjore (kush-
tetuese) për individët kundër ndëshkimit shtetëror (jus punendi) nëse ata kanë 
qenë njëherë të dënuar (si pjesë e parimit të gjykimit të drejtë dhe të barazisë 
përpara ligjit) dhe, nga ana tjetër, synon respektimin e parimit të sigurisë juri-
dike dhe të gjësë së gjykuar (res judicata). 

Në vendimin e përzgjedhur më lart Gjykata bën të vetin arsyetimin 
e GjEDNj se “individi nuk mund të ndiqet e nuk mund të gjykohet nga juri-
diksionet e të njëjtit shtet për një shkelje, për të cilën është shpallur më parë i 
pafajshëm apo është dënuar në bazë të një vendimi gjyqësor përfundimtar të 
ligjshëm”, por, duke mos qenë rasti, nuk shkon më tej për të analizuar se çfarë 
do të ndodhë në një situatë kur një individ do të gjykohet dhe dënohet për “të 
njëjtit veprim, sjellje, fakt, vepër penale” nga gjykata të dy shteteve të ndryshme 
në kuptim të njohjes së vendimeve të huaja penale. Në lidhje me këtë, Kolegji 
Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr.00-2009-62 (194) datë 22.04.2009, 
ka arsyetuar se: “Nëse ndodhemi apo jo përpara gjësë së gjykuar, nuk ka rëndësi 
fakti nëse vendimi penal i huaj është njohur apo jo nga gjykata shqiptare. Vendimet e 
shtetit të huaj, rezulton të jenë administruar në dosjen gjyqësore konform rregullave që 
përcakton dispozita e nenit 509 të K.Pr.Penale dhe duke qenë se është marrë si prove 
sipas kërkesave të nenit 151 të K.Pr.Penale, Kolegji çmon se kjo tregon që i gjykuari, 
është gjykuar një herë për të njëjtin fakt kriminal, ç’ka nuk duhet të çonte gjykatat 
shqiptare të faktit në një gjykim e dënim të dytë. Sipas nenit 516 të K.Pr.Penale, njohja 
e vendimit të huaj lidhet vetëm me caktimin e dënimit që personi duhet të vuajë në 
shtetin shqiptar. Kolegji Penal çmon se aplikimi i parimit të mosgjykimit dy herë për të 
njëjtën vepër penale (fakt kriminal), është i njëjtë në rastet e gjykimeve penale të zhvil-
luara në shtete të ndryshme të huaja me rastet e gjykimeve penale brenda vendit. Në 
nenin 34 të Kushtetutës, në nenin 54 të KEDNJ dhe në nenin 7 të K.Pr.Penale, nuk 
është vënë asnjë kufizim dhe nuk është bërë asnjë dallim apo përjashtim nëse gjykimi i 
mëparshëm është bërë nga gjykatë e huaj apo gjykatë penale brenda vendit, por thuhet 
në mënyrë të shprehur se askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për një 
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vepër penale dhe as të gjykohet sërish, me përjashtim të rasteve të shprehura konkretisht 
në këto dispozita, ç’ka tregon se rasti në gjykim nuk është në rastet përjashtimore të 
parashikuara në to.” 

Vlerësojmë me interes për lexuesin të sjellim edhe pjesë nga vendimi 
nr.10, datë 02.04.2009, ku pretendimit të kërkuesit se gjykatat kanë cenuar pari-
min ne bis in idem, sepse ai është ndjekur penalisht dhe dënuar në mënyrë të përsëritur 
për të njëjtat vepra penale për të cilat ishte pushuar procedimi penal, pa u shfuqizuar 
më parë vendimi i pushimit, Gjykata Kushtetuese i përgjigjet me arsyetimin: 
“Neni 328 i K.Pr.Penale ka parashikuar rastet kur mund të vendoset pushimi i 
akuzës ose çështjes nga prokurori dhe një nga këto raste është ai i parashikuar 
në pikën “dh” (del se i pandehuri nuk e ka kryer veprën ose nuk provohet që 
e ka kryer ai). Në rastin e parë, pra kur “del se i pandehuri nuk e ka kryer 
veprën”, nga hetimi është vërtetuar pafajësia e të pandehurit, kurse në rastin 
e dytë, pra kur “nuk provohet që e ka kryer ai”, fajësia e të pandehurit mbetet 
e dyshimtë. Në të dyja rastet kemi pushim të akuzës ndaj personit të marrë në 
cilësinë e të pandehurit, por jo pushim të çështjes, sepse vepra penale ekzis-
ton, autori i saj nuk dihet dhe hetimet për gjetjen e autorit të veprës penale 
vazhdojnë. Rasti kur i pandehuri nuk e ka kryer veprën penale, ndryshon nga 
rasti kur nuk provohet që veprën e ka kryer ai, sepse në rastin e parë pafajësia e 
tij është e provuar dhe e qartë, ndërsa në rastin e dytë fajësia nuk provohet, 
por mbetet e dyshimtë dhe dyshimi është në favor të të pandehurit. [...].  Për 
pasojë, pushimi i akuzës ose i çështjes penale nga prokurori, në vetvete, nuk 
barazohet me pafajësinë e të pandehurit (vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.14, 
datë 21.07.2008). [...]. Sa më sipër Gjykata Kushtetuese vlerëson, se vendimi i 
prokurorit për pushimin e çështjes penale nuk përfaqëson një vendim përfun-
dimtar, të formës së prerë, të dhënë nga një gjykatë e caktuar me ligj dhe, në 
këtë kuptim, nuk ka cenim të parimit ne bis in idem.”

 



XXXii. arsyetimi i vendimeve gjyqësore
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Vendimi nr.33, datë 08.12.2005 (V-33/2005 – Kriteret e arysetimit të ven-
dimit gjyqësor)

Fjalë kyçe: vendim gjyqësor; arsyetim logjik dhe i plotë; zbatueshmëria e ven-
dimit gjyqësor.

“Vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë logjik, i rregullt në formë dhe 
i qartë në përmbajtje. Në tërësinë e tij ai duhet konsideruar si një unitet, në të 
cilin pjesët përbërëse janë të lidhura ngushtësisht mes tyre. Ato duhet të jenë në 
shërbim dhe funksion të njëra-tjetrës. Argumentet e pjesës arsyetuese duhet të jenë 
të bazuara dhe të lidhura logjikisht, duke respektuar rregullat dhe ligjet e men-
dimit të drejtë. Ato duhet të formojnë një përmbajtje koherente brenda vendimit, 
i cili përjashton çdo kundërthënie apo kontradiksion të hapur ose të fshehtë. Këto 
argumente duhet të jenë gjithashtu të mjaftueshëm për të mbështetur dhe pranuar 
pjesën urdhëruese. Konkluzionet e pjesës arsyetuese duhet të bazohen jo vetëm në 
aktet ligjore, por edhe në parimet dhe rregullat që karakterizojnë mendimin e shën-
doshë e logjik. 

Një arsyetim i saktë i vendimit është një mënyrë e sigurt që gjeneron legjit-
imitet në sytë e të interesuarve. Ky efekt do të jetë akoma më i madh nëse palët 
do ta përjetojnë këtë vendim si pasojë normale e një procesi të rregullt, në të gjithë 
komponentët e tij.” 

Rrethanat e çështjes

Me padinë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, K.S. ka 
kërkuar pavlefshmërinë e kontratës së shitblerjes së banesës të lidhur ndërmjet 
Ndërmarrjes Komunale Banesa dhe subjektit të interesuar Sh.N., etj.. Subjek-
tet e interesuara Sh.N., etj., me kundërpadi kanë kërkuar anulimin e vendimit 
të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave nr.61, datë 29.05.1995, 
me të cilin, shtëpia objekt konflikti, u jepej motrave L.M., D.Z. dhe M.Z., si 
trashëgimtare të vetme (ligjore) të të ndjerit, G.L.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka vendosur rrëzimin e padisë dhe 
pranimin e kundërpadisë. Gjykata e Apelit Tiranë, ka pranuar padinë dhe rrë-
zuar kundërpadinë. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 485/c 
të Kodit të Procedurës Civile, ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së 
apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

Në kërkesën drejtuar Gjykatës Kushtetuese, kërkuesi K.S. pretendon 
se vendimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë,  ka cenuar të drejtën e tij kush-
tetuese për një proces të rregullt ligjor, pasi (sipas tij) “Ka kontradiktë të hapur 
ndërmjet pjesës arsyetuese dhe urdhëruese të këtij vendimi. Në fund të pjesës 
arsyetuese deklarohet se “Për rrethanat e çështjes, vendimi i gjykatës së apelit 
duhet të lihet në fuqi si i bazuar në ligj”. Megjithatë, në pjesën urdhëruese të 
vendimit theksohet se duhet prishur vendimi i gjykatës së apelit dhe duhet 
lënë në fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”.
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arsyetimi i VendimeVe Gjyqësore

Arsyetimi i Gjykatës

Në nenin 142/1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë deklaro-
het qartë shprehimisht detyrimi i gjykatave për të arsyetuar çdo vendim gjyqë-
sor që jepet prej tyre. Kodi i Procedurës Civile përcakton rregulla të sakta për 
formën dhe përmbajtjen e vendimeve gjyqësore. Nenet 306-309 të këtij Kodi 
bëjnë fjalë për mënyrën e dhënies së vendimit si dhe formën e tij. Më tej, në 
nenin 310, jepet përmbajtja e vendimit të gjykatës. Sipas kësaj dispozite, ky 
vendim duhet të përmbajë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese-arsyetuese dhe 
pjesën urdhëruese. Nga ana tjetër, sipas nenit 126 të Kodit të Procedurës Ci-
vile, vendimi përfundimtar si dhe vendimet që i japin fund procesit gjyqësor 
civil të parashikuara nga neni 127 i këtij Kodi (vendimet jopërfundimtare), 
“…duhet të përmbajnë bazën ligjore mbi të cilën bazohet zgjidhja e mos-
marrëveshjes, … dhe mënyrën e zgjidhjes së saj”.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, duke iu referuar procesit 
të drejtë garantuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njer-
iut, ka theksuar se “Shtetet gëzojnë liri të konsiderueshme në përzgjedhjen 
e mjeteve të përshtatshme, të cilat do të garantonin që sistemi i tyre juridik 
të jetë në përputhje me kërkesat e nenit 6 të Konventës. Megjithatë, gjykatat 
kombëtare duhet të tregojnë me qartësi të mjaftueshme arsyet mbi të cilat 
mbështetet vendimi i tyre.”168 

Nga sa sipër, del qartë se vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë 
logjik, i rregullt në formë dhe i qartë në përmbajtje. Në tërësinë e tij ai duhet 
konsideruar si një unitet, në të cilin pjesët përbërëse janë të lidhura ngush-
tësisht mes tyre. Ato duhet të jenë në shërbim dhe funksion të njëra-tjetrës. 
Argumentet e pjesës arsyetuese duhet të jenë të bazuara dhe të lidhura logjiki-
sht, duke respektuar rregullat dhe ligjet e mendimit të drejtë. Ato duhet të 
formojnë një përmbajtje koherente brenda vendimit, i cili përjashton çdo 
kundërthënie apo kontradiksion të hapur ose të fshehtë. Këto argumente 
duhet të jenë gjithashtu të mjaftueshëm për të mbështetur dhe pranuar pjesën 
urdhëruese. Konkluzionet e pjesës arsyetuese duhet të bazohen jo vetëm në 
aktet ligjore, por edhe në parimet dhe rregullat që karakterizojnë mendimin e 
shëndoshë e logjik. “E drejta është rregull, dhe e drejta e dhënë logjikisht është 
e drejtë shumë e mirë”, ka thënë Aristoteli.169 Një arsyetim i saktë i vendimit 
është një mënyrë e sigurt që gjeneron legjitimitet në sytë e të interesuarve. Ky 
efekt do të jetë akoma më i madh nëse palët do ta përjetojnë këtë vendim si 
pasojë normale e një procesi të rregullt, në të gjithë komponentët e tij.170

Nga ana tjetër, pjesa urdhëruese e vendimit të gjykatës duhet të jetë 

168 Çështja Haxhianastasiu vs. Greqisë, Apl. 12945, dt.16.12.1992 si dhe çështja Balani 
vs. Spanjës, Apl. 18064/91, dt.9.12. 1994.
169 Aristoteli: Politika, Libri i Shtatë, fq. 180, Botimet Plejad 2003 – Tiranë.
170 Shih Chistoph Engel “Inconsistency in Law: In search of  a balanced norm”. 
Bonn, Dhjetor 2004, fq.3.
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rezultat i natyrshëm i përfundimeve të arritura në pjesën arsyetuese. Ajo 
është sintezë e këtyre përfundimeve dhe si e tillë, në asnjë rast, nuk mund 
të jetë në kundërshtim me to. Vendimi që përmban ose lejon kontradiktën 
logjike, cenon rëndë dhënien e drejtësisë. Ai nuk mund të jetë i kuptueshëm 
dhe bindës dhe për pasojë nuk mund të zbatohet në praktikë. Një vendim i 
plotë dhe i kuptueshëm pasohet logjikisht edhe me vetë forcimin e sistemit 
gjyqësor. Ai kontribuon në shprehjen dhe thellimin e vlerave shoqërore që 
transmetohen përmes normave ligjore”.171 

Nga dosja gjyqësore rezulton se ka mospërputhje të dukshme ndërmjet 
pjesës arsyetuese dhe pjesës urdhëruese të vendimit nr.1404, datë 06.07.2004, 
të dhënë për këtë çështje nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. Në pjesën 
arsyetuese nuk gjendet asnjë vlerësim pozitiv apo negative lidhur me shkaqet 
e parashtruara nga subjektet e interesuara në rekursin drejtuar Gjykatës së 
Lartë. Aty vetëm citohen kryesisht disa prej fakteve të pranuara në vendimin 
e dhënë për këtë çështje nga gjykata e apelit, dhe në fund të kësaj pjese të 
vendimit, deklarohet shprehimisht se “Për rrethanat e mësipërme, vendimi 
i gjykatës së apelit duhet të lihet në fuqi si i bazuar në ligj”.  Megjithatë, 
në pjesën urdhëruese theksohet se Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vendosi: 
“Prishjen e vendimit… të gjykatës së apelit dhe lënien në fuqi të vendimit ... 
të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”.

Shihet qartë se një vendim i tillë në tërësinë e tij është alogjik, i 
pakuptueshëm e për rrjedhojë i pazbatueshëm në praktikë. Pikërisht për këtë 
arsye, kërkuesi dhe subjektet e interesuara, me pretendime të ndryshme përsa 
i përket pjesës që duhej ndryshuar, kanë kërkuar më pas korrigjimin e këtij 
vendimi. Por, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.1401/1, datë 
17.01.2005, të marrë në dhomën e këshillimit, ka vendosur mospranimin e të 
dy kërkesave, me arsyetimin se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me: “... 
gabim material në kuptim të nenit 492 të Kodit të Procedurës Civile”. Për këtë 
arsye, e vetmja mundësi për goditjen e vendimit nr.1404, datë 06.07.2004, të 
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, mbetej paraqitja e kërkesës në Gjykatën 
Kushtetuese, me pretendimin e drejtë, se në këtë rast, kemi të bëjmë me pro-
ces të parregullt në kuptimin kushtetues.

Përsa më sipër, Gjykata Kushtetuese vlerëson se vendimi që kundër-
shtohet nga kërkuesi nuk i plotëson standardet që kërkon procesi i rregullt 
ligjor në kuptimin kushtetues, prandaj duhet të shfuqizohet si i papajtueshëm 
me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.   

Koment

Quis custodiet ipsos custodes?- është një shprehje latine (e cila i atribuo-
het poetit Romak Juvenal nga libri i tij Satirat), që shqip përkthehet “Kush 
do ti ruajë rojtarët?”. Në një konferencë mbi të drejtësinë, gjyqtari shqiptar 

171 4 Po aty.
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në GJEDNJ, z.Ledi Bianku, mbajti një referat me temë: “Kush do ti gjykojë 
gjyqtarët”. Kjo pyetje sa praktike, aq edhe filozofike meritoi këtë përgjigje nga 
z.Bianku: “Kushdo, mjafton që këtë ta bëjë në bazë të fakteve dhe ligjit”. Që kjo të 
jetë e mundur, që studentë, akademikë, avokatë, gjyqtarë të shkallëve më të 
larta të mund të gjykojnë profesionalisht mbi një vendim gjyqësor, ai duhet 
me patjetër të jetë i arsyetuar. Sipas Gjykatës Kushtetuese, “Arsyetimi i vendi-
meve është element thelbësor i një vendimi të drejtë, pasi duhet qartësuar që, pavarësia 
dhe diskrecioni i gjykatës kanë një kufizim, nënshtrimin ndaj Kushtetutës dhe ligjeve. 
Ky kufizim qëndron edhe në parashikimin e një sërë kontrollesh të brendshme ndaj një 
procesi. Vendimi, siç u përmend më sipër, mund të kontrollohet nga një gjykatë më e 
lartë sipas procedurave përkatëse. Dhe që kjo të jetë e mundur, duhet bërë arsyetimi i 
vendimit, në të cilin gjyqtari tregon me qartësi faktet dhe ligjin e zbatueshëm, të cilat e 
kanë çuar në bërjen e një zgjedhje ndërmjet disa mundësive. Pra, gjyqtari duhet të shpje-
gojë arsyet e vendimeve të tij, duke iu referuar fakteve për të cilat është zhvilluar procesi, 
ligjeve të zbatueshme dhe kërkesave të ndryshme të palëve” (Vendimi 11/2008).

Akoma më tej, një vendim i arsyetuar bindshëm, cilido qoftë efekti i 
tij përfundimtar,  praktikisht rezulton të jetë më i mirëpritur nga personat e in-
teresuar; ai largon paqartësitë dhe ndihmon në rivendosjen sa më të shpejtë të 
normalitetit ndërmjet palëve në konflikt. Pasoja krejt të padëshiruara mund të 
përjetohen në rast të kundërt. Një arsyetim i saktë i vendimit është një mënyrë 
e sigurt që gjeneron legjitimitet në sytë e të interesuarve. Ky efekt do të jetë 
akoma më i madh nëse palët (cilado prej tyre) do ta përjetojnë ketë vendim 
si pasojë normale e një procesi të rregullt, në të gjithë komponentët e tij. Së 
fundi, por jo më pak e rëndësishmja, një vendim i ardhur si fryt i një arsyetimi 
të plotë dhe të kuptueshëm pasohet logjikisht me forcimin e legjitimitetit të 
vetë sistemit gjyqësor dhe gjeneron besim ndaj tij në sytë e publikut të gjerë. 
Ai kontribuon në shprehjen dhe thellimin e vlerave shoqërore që transmeto-
hen përmes normave ligjore. 
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Vendimi nr.12, datë 14.04.2010 (V-12/2010 – Ankimi ndaj akteve të poli-
cisë rrugore)

Fjalë kyçe: e drejta e ankimit; kod rrugor; akte administrative; ankim gjyqë-
sor. 

“E drejta themelore e ankimit, e sanksionuar në nenin 43 të Kushtetutës 
është një e drejtë proceduriale që shërben për të mbrojtur një të drejtë substanciale. 
Kjo e drejtë bazohet në parimin se “...nuk mund të ekzistojë një e drejtë pa të dre-
jtën e ankimit” ose,  “...nuk ka të drejtë ankimi pa pasur një të drejtë ”. 

Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë, në nenin 43 të saj, ka vënë një 
standard më të lartë në krahasim me Konventën Europiane të të Drejtave të Njer-
iut, por kjo nuk do të thotë që e drejta e ankimit nuk mundet, në mënyrë absolute, 
t’iu shmanget kufizimeve të parashikuara në nenin 17 të Kushtetutës. Kapitulli i 
të drejtave themelore, i parashikuar në Kushtetutë, ka një përmbajtje të tillë që, si 
rregull, nuk përjashton ndonjë të drejtë nga kufizimi dhe, në këtë kuptim, vlera e 
nenit 43 të Kushtetutës nuk mund të qëndrojë e ndarë nga vlerat e tjera kushtetuese 
siç është dhe ajo e rasteve përjashtimore për kufizimin e një të drejte themelore. Jo 
vetëm kaq, por formulimi dhe kuptimi juridik i nenit 17 të Kushtetutës është i tillë 
që përfshin të gjitha të drejtat themelore përderisa thekson se kufizimi i tyre nuk 
mund të prekë thelbin e së drejtës. 

Legjislatori duke kufizuar ankimin në instancat më të larta gjyqësore syn-
on, nga njëra anë të jepet drejtësi dhe nga ana tjetër, të rritet efektiviteti i masave 
administrative ndaj këtyre shkeljeve, duke shmangur zgjatjen e panevojshme të 
kohës nga momenti i kryerjes së shkeljes deri tek ekzekutimi i dënimit ndaj tyre si 
dhe, t’i jepet fund sa më shpejt zgjidhjes së këtyre mosmarrëveshjeve me koston më 
të ulët publike, duke parashikuar fillimisht shqyrtimin në instancat administrative 
të tyre.”

Rrethanat e çështjes 

Shtetasi K.L, pronar i një autoveture, u gjobit me 1.000 lekë nga pu-
nonjësi i Policisë Rrugore të Komisariatit të Policisë Gjirokastër për qarkullim 
pa dokumentacionin e nevojshëm, parashikuar si kundravajtje administrative 
nga neni 178/1 i Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë. Mbi ankimin e 
shtetasit, Komisioni i Apelimit në Komisariatin e Policisë Gjirokastër, me 
vendimin nr. 274 datë 06.10.2008 e ricilësoi shkeljen e tij si “qarkullim me 
një targë të një automjeti tjetër” dhe, në bazë të nenit 99/12 të Kodit Rrugor 
e dënoi me 30.000 lekë gjobë e me konfiskimin e automjetit. Shtetasi K.L, në 
bazë të nenit 202 të Kodit Rrugor iu drejtua Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Gjirokastër, e cila me vendimin nr. 1744 datë 17.10.2008 anuloi vendimin e 
Komisionit për masën e gjobës dhe atë të konfiskimit të mjetit. Gjykata, në 
përputhje me parashikimin e nenit 202 të Kodit Rrugor u shpreh se vendimi i 
saj është i formës së prerë. 
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Komisariati i Policisë Gjirokastër ka ankimuar vendimin nr.1744 
datë 17.10.2008  në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Kjo e fundit  pasi çeli se-
ancën gjyqësore për shqyrtimin e këtij ankimi, bazuar në nenet 450 dhe 451 
të K.Pr.C arriti në përfundimin se togfjalëshi i nenit 202 të Kodit Rrugor “...
vendimi i së cilës është i  formës se prerë”, nuk lejon shqyrtimin e kundravajtjeve 
administrative të qarkullimit rrugor nga gjykatat më të larta dhe si i tillë, 
vjen në kundërshtim me nenin 43 të Kushtetutës. Bazuar në nenin 145/2 të 
Kushtetutës kjo gjykatë vendosi pezullimin e gjykimit të çështjes dhe i kërkoi 
Gjykatës Kushtetuese shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Re-
publikës së Shqipërisë të togfjalëshit të mësipërm të nenit 202 të Kodit Rrugor 
pasi “iu mohon palëve të drejtën kushtetuese të ankimit kundër një vendimi 
gjyqësor në një gjykatë më të lartë, ndërsa neni 43 i Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë i lejon çdo pale, pa kufizim, të ankimojë vendimin e një gjykate 
në një gjykatë më të lartë”.  

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata gjen me vend të ritheksojë se e drejta themelore e ankimit,  
e sanksionuar në nenin 43 të Kushtetutës është një e drejtë proceduriale që 
shërben për të mbrojtur një të drejtë substanciale. Kjo e drejtë bazohet në 
parimin se “...nuk mund të ekzistojë një e drejtë pa të drejtën e ankimit” ose,  “...nuk 
ka të drejtë ankimi pa pasur një të drejtë ”. Si e tillë, e drejta e ankimit përbën një 
nga të drejtat themelore të njeriut dhe ajo parashikohet edhe në Konventën 
Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe në Protokollet e saj shtesë. Referuar 
dispozitave të këtyre dokumenteve dhe sipas nenit 43 të Kushtetutës është e 
qartë që “të drejtën e ankimit” për në instancat më të larta gjyqësore e gëzon 
çdo individ që është gjykuar nga gjykatat. Kjo shënon një standard më të lartë 
në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut se sa ai i “ankimit 
efektiv” që përcaktohet në nenin 13 të Konventës, nen që pranon si respektim 
të standardeve të Konventës lejimin e ankimit efektiv në një instancë më të 
lartë pa e kushtëzuar domosdoshmërisht këtë ankimin me ankimin në instan-
cat e tjera gjyqësore. Gjykata vlerëson se standardi i nenit 43 të Kushtetutës 
duhet të shihet i lidhur ngushtë me “të drejtën e apelit në çështjet penale” përcak-
tuar në nenin 2 të Protokollit 7 Shtesë të kësaj Konvente. Tejkalimin pozitiv 
të mësipërm Gjykata e ka vënë në dukje edhe në vendimin e saj nr.14 datë 
05.07.2005, në të cilin është shprehur se, “...e drejta e ankimit në kuptim të 
nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, duhet kuptuar si mundësi  
e çdo individi  për të pasur mjete të caktuara procedurale për të kundërshtuar 
në një gjykatë më të lartë vendimin e dhënë ndaj tij nga një gjykatë më e ulët. 
Pra, me Kushtetutë, kujtdo i  garantohet e drejta për t’u ankuar të paktën 
një herë kundër çdo vendimi gjyqësor të dhënë ndaj tij. Kjo garanci e rëndë-
sishme kushtetuese është edhe një tejkalim pozitiv krahasuar me standardet 
që ofron në këtë drejtim Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut”.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 43 të saj, ka vënë një 



540

standard më të lartë në krahasim me Konventën Europiane të të Drejtave të 
Njeriut, por kjo nuk do të thotë që e drejta e ankimit nuk mundet, në mënyrë 
absolute, t’iu shmanget kufizimeve të parashikuara në nenin 17 të Kush-
tetutës. Kapitulli i të drejtave themelore, i parashikuar në Kushtetutë, ka një 
përmbajtje të tillë që, si rregull,  nuk përjashton ndonjë të drejtë nga kufizimi 
dhe, në këtë kuptim, vlera e nenit 43 të Kushtetutës nuk mund të qëndrojë e 
ndarë nga vlerat e tjera kushtetuese siç është dhe ajo e rasteve përjashtimore 
për kufizimin e një të drejte themelore. Jo vetëm kaq, por formulimi dhe kup-
timi juridik i nenit 17 të Kushtetutës është i tillë që përfshin të gjitha të drejtat 
themelore përderisa thekson se kufizimi i tyre nuk mund të prekë thelbin e së 
drejtës. Në vijim të këtij interpretimi vijnë edhe parashikimet e drejtpërdrejta 
ose të tërthorta të KPC (shih nenet 450,451,452 dhe 472 të KPC) lidhur me kufiz-
imin e të drejtës së ankimit. 

Gjykata vlerëson se togfjalëshi i nenit 202 të Kodit Rrugor, objekt i 
kundërshtimit kushtetues, vendos vërtetë një kufizim të së drejtës themelore 
të ankimit, parashikuar nga neni 43 i Kushtetutës. Në lidhje me kriteret e 
kufizimeve, Gjykata, në vendimin e saj nr.14 datë 05.07.2005 është shprehur 
se: “...kufizimet e mundshme që mund t’i bëhen njohjes dhe ushtrimit të kësaj të drejte 
(pra të drejtës së ankimit), nga legjislacioni i brendshëm, ......duhet të plotësojnë dy 
kushte themelore: të ndjekin një qëllim të ligjshëm dhe të mos cenojnë thelbin e kësaj të 
drejte”. Sipas Gjykatës këto “...duhet të ballafaqohen para së gjithash me kërkesat e 
nenit 17 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë sipas të cilit, kufizimet e të drejtave 
dhe lirive kushtetuese mund të vendosen vetëm me ligj, për një interes publik ose për 
mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, duke qenë gjithnjë në përpjesëtim me gjendjen që i 
ka diktuar. Ato nuk mund të cenojnë thelbin e së drejtës dhe në asnjë rast, nuk mund të 
tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.” 

Në çështjen në shqyrtim, Gjykata, duke vlerësuar se ndodhet para një 
kufizimi të të drejtave themelore e sheh të nevojshme të kontrollojë dispoz-
itën objekt shqyrtimi, duke u ndalur konkretisht tek respektimi i kritereve të 
kufizimeve të të drejtave dhe lirive themelore, parashikuar nga neni 17 i Kush-
tetutës. Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë është miratuar nga Kuvendi 
i Shqipërisë me Ligjin nr. 8378 datë 22.07.1998. Neni 202 i tij nuk ka pësuar 
ndryshime edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës në datë 28.12.1998. 

E drejta e ankimit nuk është abstrakte, ajo është një e drejtë me kara-
kter procedurial, në mbrojtje të një të drejte tjetër. Ashtu siç rezulton nga 
përmbajtja e nenit 43 të Kushtetutës, e drejta e ankimit është, në radhë të parë, 
rrjedhojë e të drejtës për gjykim, (neni 6 i KEDNJ dhe neni 42 i Kushtetutës). 
Gjykata e quan të drejtë pretendimin e subjektit të interesuar, Këshillit të Mi-
nistrave, i cili e identifikon interesin publik me interesin për t’i dhënë fund sa 
më shpejt  dhe me kosto sa më të ulët proceseve gjyqësore, shqyrtimi i të cilave 
në instancat më të larta gjyqësore bëhet i panevojshëm për shkak të llojit dhe 
masës së lehtë të dënimit. Interesi publik shfaqet gjithashtu edhe në nevojën 
e shmangies sa më shpejt të pasigurisë në lidhje me mosmarrëveshjet e këtij 
lloji. Gjykata, në kufizimin e të drejtës së këtij ankimi, arrin të identifikojë 



541

e drejta e ankimit

edhe mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve që, në rastin konkret, mund të çmohet 
në aspekt të realizimit efektiv sa më të shpejt të të drejtave, lirive dhe intere-
save kushtetuese dhe ligjore të individëve të tjerë, subjekte ose jo në gjykim. 
Proporcionalitetin e një kufizimi Gjykata e vlerëson rast pas rasti dhe duke 
pasur parasysh disa aspekte si balancën mes të drejtës së kufizuar dhe interesit 
publik ose mbrojtjes të të drejtave të të tjerëve, mjetin e përdorur në raport 
me gjendjen që e ka diktuar atë, të drejtën e cenuar dhe synimin që kërkon 
të arrijë legjislatori. Këto aspekte nuk duhet të analizohen veç e veç, por të 
gërshetuara me njëra tjetrën.   

Balanca mes të drejtës së kufizuar dhe interesit publik ose mbrojtjes së 
të drejtave të të tjerëve, në çështjen në shqyrtim, nuk është gjë tjetër veçse gjetja 
nga legjislatori e pikës së ekuilibrit midis interesit të dhënies së drejtësisë, që 
realizohet me anë të vendimeve gjyqësore dhe domosdoshmërisë për t’i dhënë 
fund sa më shpejt mosmarrëveshjeve, me qëllimin që organet gjyqësore të 
lirohen nga detyrimet që rrjedhin nga ngarkesa e panevojshme e punës. Kusht 
i domosdoshëm është që balanca të arrihet duke i dhënë qartësi të drejtës në 
konflikt.

Shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor janë të shumta dhe janë 
kthyer në një fenomen mjaft shqetësues në vendin tonë. Kjo situatë e rën-
duar shkakton, përveç problemeve të shumta, dhe një numër të madh mos-
marrëveshjesh. Në këto kushte, legjislatori duke kufizuar ankimin në instan-
cat më të larta gjyqësore synon, nga njëra anë të jepet drejtësi dhe nga ana 
tjetër, të rritet efektiviteti i masave administrative ndaj këtyre shkeljeve, duke 
shmangur zgjatjen e panevojshme të kohës nga momenti i kryerjes së shkeljes 
deri tek ekzekutimi i dënimit ndaj tyre si dhe, t’i jepet fund sa më shpejt zgjid-
hjes së këtyre mosmarrëveshjeve me koston më të ulët publike, duke parashi-
kuar fillimisht shqyrtimin në instancat administrative të tyre.

Për sa më sipër Gjykata çmon se në raport me gjendjen dhe me syni-
min që kërkon të arrijë legjislatori, kufizimi i ankimit gjyqësor është i për-
shtatshëm.

Duke ju përmbajtur qëndrimit se e drejta e ankimit është një e drejtë 
me karakter procedurial që derivon nga e drejta e gjykimit dhe shërben për 
mbrojtjen e një të drejte tjetër, Gjykata çmon se duhet të analizojë edhe të 
drejtën në mbrojtje të së cilës shërben e drejta e ankimit. Bazuar në nenin 1 të 
Protokollit 1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut Gjykata konsta-
ton se, e drejta e cenuar në rastin konkret, në mbrojtje të së cilës shërben e dre-
jta e ankimit gjyqësor, është e drejta e pronës. Në shumë vendime të GJEDNJ 
është pranuar se shteteve anëtare të kësaj Konvente ju është lënë një diskre-
cion i gjerë për të nxjerrë ligje, që ato i gjykojnë të domosdoshme, qoftë për të vendo-
sur...... gjoba, qoftë edhe ose për të siguruar pagimin....... e gjobave. (shih vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese nr.9, dt.02.04.2003;nr.14, dt.05.07.2005, nr.35, dt.10.10.1007).

Në çështjen në shqyrtim, kufizimi i të drejtës së ankimit gjyqësor ka 
të bëjë me shkelje të një prej rregullave të qarkullimit rrugor, për të cilën para-
shikohen disa lloje dënimesh administrative, ndër të cilat ai me gjobë deri 
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100.000 lekë dhe ai i konfiskimit të mjetit.  Vendosja me ligj e llojit të dëni-
meve administrative ashtu si dhe vetë masa e gjobave është përgjithësisht dis-
krecion i pushtetit legjislativ, i cili në përputhje me kërkesat dhe me nevojat në 
ndryshim të shoqërisë bën rregullimin ligjor përkatës. Por, Gjykata analizon 
propocionalitetin e kësaj mase në raport me gjendjen dhe me shkeljet për të 
cilat është parashikuar dhënia e tyre. 

Në lidhje me klasifikimin e shkeljes Gjykata çmon, se në sistemin 
kombëtar të së drejtës, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor që sanksiono-
hen në Kodin Rrugor mund të cilësohet, në varësi të pasojave, ose si një fakt 
kriminal penal i rregulluar nga e drejta penale, ose si shkelje administrative 
e rregulluar nga e drejta administrative. Përsa i takon natyrës së shkeljes, në 
rastin në shqyrtim, Gjykatës i rezulton qartësisht se, qarkullimi me një mjet 
të pajisur me një targë që nuk është e vetja, e parashikuar nga pika 12 e nenit 99 
të Kodit Rrugor, është shkelje e natyrës administrative për shkak, se duke e 
krahasuar këtë shkelje me shkeljet e parashikuara nga Kodi Penal rezulton 
se ajo nuk përbën një fakt kriminal penal dhe, si e tillë, nuk përbën krim ose 
kundravajtje penale që në bazë të nenit 29 të Kushtetutës dhe 2 të Kodit Penal 
autori i saj të mund të ndiqet dhe të dënohet penalisht. Në lidhje me natyrën 
dhe shkallën e ashpërsisë së sanksionit të mundshëm Gjykata vlerëson se, 
nga natyra, gjoba si sanksion në sistemin kombëtar të së drejtës klasifikohet 
qoftë si masë administrative ndëshkimore, qoftë si një nga llojet e dënimeve 
penale të parashikuara nga Kodi Penal. Ndërsa përsa i takon  ashpërsisë së 
sanksionit Gjykata çmon se propocionaliteti i tij duhet të vlerësohet në raport 
me rëndësinë e shkeljes dhe me pasojat e mundshme që mund të vijnë prej saj.

Në lidhje me rëndësinë e shkeljes dhe me pasojat e mundshme që 
mund të vijnë prej saj Gjykata vlerëson se targa është një akt administrativ 
real (neni 146 i KPA) që konsiston në një shenjë publike të vënë nga një auto-
ritet publik shtetëror në një mjet motorik që shërben për të identifikuar mjetin 
gjatë qarkullimit rrugor. Drejtimi jo i duhur i një mjeti motorik, qoftë edhe 
nga pakujdesia, mund të shkaktojë pasoja të rënda për jetën, shëndetin dhe 
pronën e individit, çka, sipas rastit, mund të sjellë përgjegjësi penale, civile 
ose administrative për drejtuesin e tij. Gjithashtu, nga pikëpamja e të drejtës 
civile drejtimi i një mjeti motorik konsiderohet burim i një rreziku të shtuar, 
gjë ka detyruar shumë shtete, përfshirë edhe Republikën e Shqipërisë, të kush-
tëzojnë qarkullimin e mjetit motorik me detyrimin ligjor të sigurimit të tij për 
përgjegjësitë civile ndaj palëve të treta. Nxjerrja e përgjegjësive për veprimet 
dhe pasojat e ardhura kërkon domosdoshmërisht identifikimin e mjetit nëpër-
mjet të cilit identifikohet dhe  pronari apo drejtuesi i mjetit.

 Nga sa më lart, Gjykata vlerëson se masa e gjobës nga 25.000 deri 
100.000 lekë kur mjeti qarkullon me targë të një automjeti tjetër ose të falsi-
fikuar është në përpjesëtim me shkeljen e bërë. Gjykata e vlerëson këtë masë 
administrative proporcionale edhe për arsye se kufijtë e saj janë më të vegjël 
se kufijtë e masave të gjobave si dënime penale, të parashikuara në nenin 34 të 
Kodit Penal. Nga ky këndvështrim, Gjykata, duke ju përmbajtur qëndrimit se 
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e drejta e ankimit

ashpërsia e sanksionit është, më tepër sesa natyra e tij, vendimtare për të për-
caktuar nëse një masë administrative ndëshkimore ka apo jo elementë penalë 
çmon, se në rastin në shqyrtim, masa administrative ndëshkimore e gjobës, 
e parashikuar në Kodin Rrugor, megjithëse ka elementë penalë është e vogël 
dhe, për këtë arsye, individëve mundet t’u kufizohet me ligj e drejta themelore 
e ankimit gjyqësor, parashikuar në nenin 43 të Kushtetutës.

Gjykata konstaton gjithashtu se në çështjen objekt shqyrtimi, në 
referim të pikës 12 e 15 të nenit 99 të Kodit Rrugor, është zbatuar edhe masa 
administrative plotësuese e konfiskimit të mjetit. Për të vlerësuar propocionalitetin 
e kësaj mase Gjykata e sheh me vend që të theksojë fillimisht se, “konfiskimi” 
sjell kalimin e pronës së të pandehurit/gjykuarit në favor të shtetit. Ky i fundit 
bëhet pronar i sendit të konfiskuar pa paguar asnjë shpërblim. Këtu Gjykata 
gjen me vend të vlerësojë se konfiskimi nuk barazohet me shpronësimin ose 
me kufizimin në ushtrimin e të drejtës së pronës, të cilat sipas nenit 41 pika 
3 dhe 4 të Kushtetutës bëhen me kundërshpërblim. Për të përcaktuar natyrën 
e vërtetë të sanksionit ose masës që përfaqëson konfiskimi Gjykata çmon të 
nevojshme të krahasojë pikën 15 të nenit 99 të Kodit Rrugor ku konfiskimi 
është parashikuar si masë administrative plotësuese dhe nenin 36 të Kodit Pe-
nal, në të cilin konfiskimi është parashikuar si dënim penal plotësues. Konfis-
kimi si masë administrative plotësuese jepet për një shkelje administrative, ndërsa 
konfiskimi si dënim penal plotësues jepet për një fakt të kundraligjshëm kriminal, 
i cili dënohet penalisht. Sipas Kodit Rrugor, konfiskimi i pronës si masë ad-
ministrative plotësuese jepet nga një organ administrativ dhe mund të ankohet 
administrativisht deri në gjykatën e shkallës së parë, ndërsa konfiskimi i pronës 
si dënim penal plotësues jepet nga një gjykatë dhe mund të ankohet së bashku 
me dënimin kryesor në gjykatat më të larta. Nga ky krahasim Gjykatës i re-
zulton qartësisht se masa administrative plotësuese e konfiskimit ka elementë të 
plotë dhe ekuivalentë me dënimin penal plotësues, për të cilin sistemi ligjor 
penal kombëtar parashikon garancinë proceduriale të ankimit gjyqësor. Në 
varësi të vlerës së pronës së konfiskuar administrativisht moslejimi i ankimit 
ndaj konfiskimit mund të jetë disproporcional me shkeljen administrative për 
të cilën jepet kjo masë.   

Nga ky arsyetim Gjykata arrin në përfundimin, se moslejimi i an-
kimit ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë, që rrjedh nga parashikimi 
i nenit 202 të Kodit Rrugor, jo në çdo rast është i pajtueshëm me Kushtetutën 
e Republikës së Shqipërisë dhe duhet të shfuqizohet. 

Por Gjykata çmon, se shfuqizimi i menjëhershëm i pjesës së dispoz-
itës së nenit 202 të Kodi Rrugor të R.SH  “...vendimi i së cilës është i  formës së 
prerë” do të krijonte boshllëk ligjor dhe do të sillte efekte jo vetëm sa i takon 
masës administrative plotësuese të konfiskimit, por edhe për masat e tjera admin-
istrative të parashikuara nga Kodi Rrugor, moslejimi i ankimit të të cilave 
mund të mos vijë në kundërshtim me Kushtetutën. Nga ana tjetër, ky boshl-
lëk ligjor i krijuar mund të sjellë ndikim në të drejtat dhe liritë kushtetuese të 
shtetasve. Duke konfirmuar jurisprudencën e saj të mëparshme se detyrë e 
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kësaj Gjykate nuk është të vihet në rolin e  ligjvënësit pozitiv dhe të përcaktojë 
rregullime ligjore, por të kontrollojë nëse zgjidhja që jep ligjvënësi është në 
përputhje me dispozitat e Kushtetutës dhe, me qëllim që pushtetit legjislativ 
t’i jepet koha e mjaftueshme për të bërë rregullimet e nevojshme ligjore që lid-
hen me të drejtën e ankimit për të gjitha masat administrative të parashikuara 
në nenin 202 të Kodit Rrugor, Gjykata Kushtetuese, në bazë të nenit 132 të 
Kushtetutës vendosi që ky vendim të hyjë në fuqi gjashtë muaj pas botimit në 
Fletoren Zyrtare. 

Koment 

Në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese “e drejta e ankimit” (neni 
43 i Kushtetutës) është parë gjithmonë e lidhur respektivisht me nenet 42 e 
33 të Kushtetutës (shiko inter alia Vendimi nr.9/2003) dhe 6, 13 të KEDNj 
dhe neni 2 i Protokollit nr.7 (shtesë) të saj. E drejta e ankimit presupozon të 
drejtën e qytetarit për t’iu drejtuar një organi më të lartë shtetëror, pranimin 
e ankimit, ekzistencën e organit për shqyrtimin e ankimit, afatet optimale të 
shqyrtimit, shqyrtimin objektiv, kontrollin gjyqësor si kontrollin përfundim-
tar ndaj ankimit dhe një garanci për një rehabilitim të mundshëm si pasojë e 
shqyrtimit dhe pranimit të ankimit. Të gjithë këta elementë janë garanci për 
një ankim efektiv.

Neni 43 i Kushtetutës parashikon se “Kushdo ka të drejtë të ankohet 
kundër një vendimi gjyqësor në një gjykatë më të lartë, përveçse kur në Kush-
tetutë parashikohet ndryshe”. Nga leximi literal dhe i shkujdesur i tekstit të krijo-
het përshtypja (e gabuar) se çdo kufizim i kësaj të drejte duhet të parashikohet 
nga vetë Kushtetuta. Gjykata Kushtetuese e ka analizuar këtë dhe ka arritur 
në përfundimin se e drejta e ankimit nuk mundet, në mënyrë absolute, t’iu 
shmanget kufizimeve të parashikuara në nenin 17 të Kushtetutës. Kapitulli i 
të drejtave themelore, i parashikuar në Kushtetutë, ka një përmbajtje të tillë 
që, si rregull,  nuk përjashton ndonjë të drejtë nga kufizimi dhe, në këtë kup-
tim, vlera e nenit 43 të Kushtetutës nuk mund të qëndrojë e ndarë nga vlerat 
e tjera kushtetuese siç është dhe ajo e rasteve përjashtimore për kufizimin e 
një të drejte themelore. Jo vetëm kaq, por formulimi dhe kuptimi juridik i 
nenit 17 të Kushtetutës është i tillë që përfshin të gjitha të drejtat themelore 
përderisa thekson se kufizimi i tyre nuk mund të prekë thelbin e së drejtës. Në 
këtë mënyrë, Gjykata ka pranuar rezervën ligjore, si instrument oportun në 
dorën e legjislatorit për të kufizuar të drejtën e ankimit për interesa publike 
si p.sh. përshpejtimi i proceseve gjyqësore dhe/ose ulja e shpenzimeve gjyqë-
sore. Gjykata vlerëson rast pas rasti nëse kufizimi është proporcional ose jo.

Meriton vëmendje theksimi i Gjykatës se e drejta e ankimit është një 
e drejtë me karakter procedurial që shërben për mbrojtjen e një të drejte tjetër. 
Në këtë kontekst, është e nevojshme që subjekti që ka paraqitur ankesën/
kërkesën të identifikojë e argumentojë edhe të drejtën në mbrojtje të së cilës 
shërben e drejta e ankimit. Gjykata kërkon që kjo e drejtë (ndryshe nga ajo 
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e ankimit) të jetë nga ato të klasifikuara si substanciale, d.m.th themelore, të 
njohura nga Kushtetuta.  Nëse, në fjalët e Gjykatës “...nuk ka të drejtë ankimi 
pa pasur një të drejtë ”, atëherë konkluzioni është se ajo nuk mund të vihet 
në lëvizje me pretendimin (gjysmak) të cenimit të së drejtës së ankimit per se.  





XXXiV. mosrëndimi i pozitës 
së të pandehurit
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Vendimi nr. 15, datë 22.07.2008 (V-15/2008 – Ankimi i të pandehurit)

Fjalë kyçe: i pandehur; ankim; dënim më i rëndë; aksesi në gjykatë.

“Parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit është i lidhur me garanci-
në e akcesit në gjykatë si element i procesit të rregullt. Kushtetuta e Republikës së 
Shqipërisë dhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk e përmendin në 
mënyrë të shprehur këtë parim, por ai në vetvete e përmban dimensionin kushtetues. 
Zbatimi i këtij parimi është një garanci më shumë për të gjykuarin, me qëllim që ai 
të realizojë në mënyrë efektive të drejtën për t’iu drejtuar me ankim gjykatës. Ekzis-
tenca e këtij parimi u jep mundësi të gjykuarve që të mos heqin dorë nga garancitë që 
ofron Kushtetuta vetëm nga frika, se mund të dëmtohen rëndë interesat e tyre.

Mosrespektimi i parimit për mosrëndimin e pozitës së të pandehurit do të 
përbënte njëkohësisht cenim të thelbit të një gjykimi dhe në veçanti të së drejtës për 
një proces të rregullt ligjor, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe të KEDNJ.”

Rrethanat e çështjes

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.13, datë 24.01.2005, 
ka deklaruar fajtor kërkuesin H.T. për veprat penale të kalimit të paligjshëm të 
kufirit shtetëror dhe të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit dhe e 
ka dënuar me 8 vjet burgim për veprën penale të parashikuar nga neni 297/2 i 
Kodit Penal (KP) dhe 17 vjet burgim për veprën penale të parashikuar nga neni 
298/3 i KP Në bashkim të dënimeve, në bazë të nenit 55 të KP, kërkuesi është 
dënuar me 20 vjet burgim. 

Kërkuesi ka kundërshtuar vendimin e mësipërm në gjykatën e apelit. 
Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.135, datë 19.04.2007, ka lënë në fuqi 
vendimin e gjykatës së rrethit. 

Kundër vendimit të gjykatës së apelit, kërkuesi ka ushtruar rekurs në 
Gjykatën e Lartë. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.536, datë 
22.06.2007, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së apelit përsa i 
përket deklarimit fajtor të kërkuesit sipas nenit 298/3 të KP dhe, prishjen e këtij 
vendimi e pushimin e gjykimit të çështjes për veprën penale të parashikuar nga 
neni 297/2 të KP për shkak se fakti nuk përbën vepër penale. Kolegji Penal ka 
vendosur edhe ndryshimin e vendimit të gjykatës së apelit, përsa i përket masës 
së dënimit, duke e dënuar kërkuesin me 20 vjet burgim.

Kërkuesi, ka paraqitur ankim në Gjykatën Kushtetuese duke preten-
duar se vendimi i sipërpërmendur i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë është 
rezultat i një procesi jo të rregullt ligjor (pasi, ndër të tjera) Gjykata e Lartë ka 
cenuar parimin e mosrëndimit të pozitës së të pandehurit. Ky Kolegj, edhe pse 
ka vendosur pushimin e gjykimit për veprën penale të parashikuar nga neni 
297/2 i KP, e ka dënuar  kërkuesin me 20 vjet burgim, duke dhënë një dënim 
më të lartë se gjykata e rrethit.
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mosrëndimi i PoZitës së të Pandehurit

Arsyetimi i Gjykatës

Parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit (reformatio in pei-
us) parashikohet në legjislacionin procedural penal dhe konkretisht në nenin 
425, pika 3 të KPrP. Sipas këtij neni, “kur apelues është vetëm i pandehuri, 
gjykata nuk mund të caktojë një dënim më të rëndë, të zbatojë një masë sig-
urimi më të rëndë, t’i japë pafajësisë një shkak më pak të favorshëm nga ai i ven-
dimit të apeluar”. Në një dispozitë tjetër (neni 244/3) të KPrP, gjykata ndalohet 
që të caktojë një masë sigurimi më të rëndë se ajo e kërkuar nga prokurori.  

Gjykata është shprehur se parimi i mosrëndimit të pozitës së të pan-
dehurit është i lidhur me garancinë e akcesit në gjykatë si element i procesit të 
rregullt. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (Kushtetuta) dhe Konventa Ev-
ropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) nuk e përmendin në mënyrë të shpre-
hur këtë parim, por ai në vetvete e përmban dimensionin kushtetues. Zbatimi i 
këtij parimi është një garanci më shumë për të gjykuarin, me qëllim që ai të real-
izojë në mënyrë efektive të drejtën për t’iu drejtuar me ankim gjykatës. Gjykata 
është shprehur, se ekzistenca e këtij parimi u jep mundësi të gjykuarve që të 
mos heqin dorë nga garancitë që ofron Kushtetuta vetëm nga frika, se mund 
të dëmtohen rëndë interesat e tyre (shih vendimin nr.13/2003 të GJK). Nga ky 
këndvështrim, mosrespektimi i parimit për mosrëndimin e pozitës së të pande-
hurit do të përbënte njëkohësisht cenim të thelbit të një gjykimi dhe në veçanti 
të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës 
dhe të KEDNJ. Parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit, i ngritur në 
standard kushtetues, duhet të respektohet në të gjitha shkallët e gjykimit duke 
përfshirë dhe atë në Gjykatën e Lartë. 

Në rastin në shqyrtim, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka deklaruar 
fajtor kërkuesin për veprat penale të kalimit të paligjshëm të kufirit shtetëror 
dhe të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, dhe e ka dënuar me 8 
vjet burgim për veprën penale të parashikuar nga neni 297/2 i Kodit Penal (KP) 
dhe 17 vjet burgim për veprën penale të parashikuar nga neni  298/3 i KP.  Në 
bashkim të dënimeve, në bazë të nenit 55 të KP, kërkuesi dënohet me 20 vjet 
burgim. Gjykata e Apelit Vlorë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së rrethit. 

Bazuar në dokumentet e dosjes gjyqësore rezulton se Kolegji Penal i 
Gjykatës së Lartë është vënë në lëvizje vetëm me rekursin e kërkuesit. Ky Ko-
legj, në përfundim të gjykimit, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të gjykatës 
së apelit përsa i përket deklarimit fajtor të kërkuesit sipas nenit 298/3 të KP dhe 
prishjen e këtij vendimi dhe pushimin e gjykimit të çështjes për veprën penale të 
parashikuar nga neni 297/2 të KP për shkak se fakti nuk përbën vepër penale. 
Përsa i përket masës së dënimit të kërkuesit, Kolegji  ka vendosur dënimin me 
20 vjet burgim për veprën penale të parashikuar nga neni 298/3 i KP, ndërkohë 
që kërkuesi ishte dënuar për këtë vepër me 17 vjet burgim. 

Siç rezulton nga faktet e mësipërme, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, 
mbi rekursin vetëm të kërkuesit ka caktuar, për veprën penale të parashikuar 
nga neni 298/3 i KP, një masë dënimi më të rëndë nga ai i vendimit të apeluar. 
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Në këto kushte, Gjykata e Lartë nuk ka respektuar parimin për mosrëndimin e 
pozitës së të pandehurit, duke i cenuar kërkuesit të drejtën për t’iu drejtuar me 
ankim gjykatës si aspekt i procesit të rregullt ligjor në gjykimin në fjalë.

Sa më sipër, Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin, se vendimi 
nr.536, datë 22.06.2007 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, përsa i përket cak-
timit të masës së dënimit të kërkuesit, është marrë në kundërshtim me kërkesat e 
një procesi të rregullt ligjor, parashikuar nga neni 42 i Kushtetutës dhe KEDNJ. 

Koment 

Pozita e të pandehurit nuk mund të rëndohet nga gjykata që shqyrton 
ankimin e tij. Ky është një rregull që në doktrinë dhe në jurisprudencë njihet si 
parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit (no reformatio in peius-lat). Mos-
rëndimi i pozitës së të pandehurit përmendet shprehimisht në legjislacionin 
tonë procedural penal dhe konkretisht në nenin 425 pika 3. Sipas këtij rregulli-
mi ligjor, kur apelues është vetëm i pandehuri, gjykata nuk mund të caktojë një 
dënim më të rëndë, apo t’i japë pafajësisë një shkak më pak të favorshëm nga 
ai i vendimit të apeluar. Në Kodin e Procedurës Penale, ka edhe një dispozitë 
tjetër, konkretisht neni 244 pika 3 që nuk lejon gjykatën që të caktojë një masë 
sigurimi më të rëndë se ajo e kërkuar nga prokurori. 

Megjithëse Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Konventa Ev-
ropiane për të Drejtat e Njeriut nuk e përmendin në mënyrë të shprehur këtë 
parim, ai në vetvete e përmban dimensionin kushtetues. Parimi i ndalimit të 
rëndimit të pozitës së të pandehurit gjatë gjykimit penal në rastet kur apelues 
është vetëm i pandehuri nuk është një efekt që rrjedh nga parimi i shtetit të së 
drejtës, por një garanci ligjore për mbrojtjen, që i mundëson asaj të drejtën e 
apelit pa u përballur me rrezikun se vendimi i ri, i pritshëm, mund të përkeqë-
sojë situatën e të pandehurit/dënuarit. Në këtë kuptim, parimi no reformatio in 
peius rezulton të jetë një favor i pastër ndaj mbrojtjes së personit të akuzuar dhe, 
si i tillë, ai luan një rol me shumë rëndësi në gjykimin penal.

Gjykata Kushtetuese e ka konsideruar zbatimin e parimit të mosrën-
dimit të pozitës së të pandehurit si një garanci më shumë për të gjykuarin, me 
qëllim që ai të realizojë në mënyrë efektive të drejtën për t’iu drejtuar me ankim 
gjykatës. Sipas Gjykatës: “E drejta për t’iu drejtuar gjykatës më të lartë merr rëndësi 
në një shoqëri demokratike, prandaj askush nuk mund ta humbasë këtë përparësi. Ekzis-
tenca e këtij parimi i jep mundësi të gjykuarve që të mos heqin dorë nga garancitë që ofron 
Kushtetuta, vetëm nga frika se mund të dëmtohen rëndë interesat e tyre. Parë nga ky 
këndvështrim, mosrespektimi i reformatio in peius do të përbënte njëkohësisht cënim të 
thelbit të një gjykimi dhe në veçanti të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, në kuptim 
të nenit 42 të Kushtetutës dhe të nenit 6 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut” 
(Vendimi nr.13, datë 15.04.2003).



XXXV. Gjykimi brenda një afati të arsyeshëm
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Vendimi nr.18, datë 19.07.2005 (V-18/2005 – Tejzgjatja e pajustifikuar e 
gjykimit)

Fjalë kçe: proces gjyqësor; afat i arsyeshëm; autoritetet shtetërore; gjykatë e 
pavarur dhe e paanshme. 

“E drejta për një proces të rregullt ligjor, luan rol qendror në sistemin e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Realizimi i kësaj të drejte shfaqet në aspekte të 
ndryshme, ndërmjet të cilave, një vend të rëndësishëm zë edhe respektimi i pari-
meve të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur, e paan-
shme, e caktuar me ligj. 

Për të verifikuar nëse është shkelur parimi i gjykimit brenda një afati të 
arsyeshëm, Gjykata Kushtetuese e sheh me vend të aplikojë kriteret që ka zhvilluar 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila në këtë drejtim ka adaptuar një 
trajtim in concreto, duke u shprehur se, “arsyeshmëria e zgjatjes së procesit duhet 
të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, duke patur parasysh, 
sidomos, kompleksitetin e çështjes, sjelljen e aplikantit si dhe sjelljen e autoriteteve 
kompetente.”

Rrethanat e çështjes 

Me vendimin nr.1348, datë 14.12.2001, Kolegji Civil i Gjykatës së 
Lartë ka prishur vendimin nr.4, datë 26.07.2000, të Gjykatës së Apelit Ti-
ranë dhe e ka dërguar çështjen për rigjykim po në këtë gjykatë me tjetër trup 
gjykues.

Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.17, datë 16.09.2002, ka ven-
dosur lejimin e pjesëtimit të dy trojeve, respektivisht prej 651 m2 dhe 48 m2, 
si dhe të një banese dykatëshe, prona këto të ndodhura në Rr. “Q.Stafa”, 
Tiranë, në mënyrën siç përshkruhet në pjesën urdhëruese të këtij vendimi.

          Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.304, datë 
13.01.2004, ka vendosur prishjen e vendimit të mësipërm të Gjykatës së 
Apelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

Arsyetimi i Gjykatës 

Gjykata Kushtetuese rithekson se e drejta për një proces të rregullt lig-
jor luan rol qendror në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Realizimi 
i kësaj të drejte shfaqet në aspekte të ndryshme, ndërmjet të cilave, një vend 
të rëndësishëm ze edhe respektimi i parimeve të gjykimit brenda një afati të 
arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur, e paanshme, e caktuar me ligj. 

Për të verifikuar nëse është shkelur parimi i gjykimit brenda një afati 
të arsyeshëm, Gjykata Kushtetuese e sheh me vend të aplikojë kriteret që ka 
zhvilluar Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila në këtë drejtim ka 
adaptuar një trajtim in concreto, duke u shprehur se, “arsyeshmëria e zgjatjes 
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së procesit duhet të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, 
duke patur parasysh, sidomos, kompleksitetin e çështjes, sjelljen e aplikantit 
si dhe sjelljen e autoriteteve kompetente.”172 

Duke shqyrtuar materialet e dosjes, si dhe parashtrimet në ankim 
gjatë seancës, Gjykata arrin në konkluzionin se në rastin në shqyrtim, nuk 
vërtetohet shkelje e parimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Gjykata 
Kushtetuese vëren se, gjykatat e juridiksionit të zakonshëm kanë patur për 
shqyrtim një çështje civile komplekse. Konkretisht, konstatohet se këtyre 
gjykatave u janë paraqitur një padi dhe një kundërpadi dhe në gjykim kanë 
marrë pjesë një numër i madh palësh, të cilët kanë paraqitur një sërë pretend-
imesh. Përveç sa më sipër, në zgjatjen e procesit ka ndikuar edhe fakti se kjo 
çështje, mbi bazën e ankimeve, ka kaluar dy herë të gjitha instancat gjyqësore. 

Koment  

E drejta për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm parashikohet 
nga neni 42, paragrafi i dytë, i Kushtetutës, si komponent i cilësuar i procesit 
të rregullt ligjor (gjyqësor). Sa më sipër është një e drejtë individuale të cilës 
i korrespondon detyrimi i shtetit për të organizuar organet që administrojnë 
pushtetin gjyqësor në mënyrë të tillë që drejtësia jo vetëm të bëhet dhe të shi-
het që bëhet, por edhe të bëhet në kohë, në respekt të maksimës së njohur se 
drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Në këtë kuptim, e drejta për një gjykim 
brenda një afati të arsyeshëm ka lidhje edhe me parimin e shtetit të së dre-
jtës, pasi një drejtësi jo efikase dhe e vonuar ka tendencë të qartë për të çuar 
në dëmtimin e besimit të qytetarëve tek institucionet e shtetit. Një vendim i 
vonuar, madje mund të zhbëjë edhe vetë arsyen për të cilën është dhënë ven-
dimi, pasi në atë kohë ai mund të jetë krejt i pavlefshëm për palën e interesuar.

 Kërkesa që një proces gjyqësor të mos zgjatet tej afateve të arsyeshme 
gjen zbatim si në procesin civil, ashtu edhe atë penal. Nëse një proces është 
zhvilluar brenda një afati të arsyeshëm ose jo, vlerësohet nën dritën e rretha-
nave të çështjes, duke marrë në konsideratë:

a)	 Kompleksitetin e çështjes (natyra e padisë/e akuzës; numri i per-
sonave të akuzuar; koha e nevojshme për mbledhjen e provave dhe 
formulimin e akuzave; respektimi i procedurës së njoftimeve; an-
kimet në shkallë të ndryshme të gjyqësorit; etj.);

b)	 Sjelljen e kërkuesit (mungesa e mbrojtësit, sigurimi i provave dhe 
paraqitja në rregull e tyre; etj.);

c)	 Sjelljen e autoriteteve përkatëse (mungesa e gjyqtarit; prokurorit; 
dërgimi në rregull i letërporosive; etj.).

Në lidhje me ekstremitetet e procesit, një proces civil nis në momen-

172 Vendimi Kemmache v. France, i 27 Nëntor 1991, paragr.60.
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tin kur gjykata vihet në lëvizje nga pala me një kërkesë për rivendosjen e 
një të drejte/interesi të ligjshëm të pretenduar të cenuar dhe konsiderohet se 
përfundon me nxjerrjen e arsyetuar të vendimit përfundimtar të formës së 
prerë. Ndërsa në çështjet penale “afati i arsyeshëm” fillon nga momenti që 
një person është i “akuzuar” për një vepër penale - kjo mund të ndodhë në një 
datë para se çështja të  vijë para gjykatës, siç mund të jetë data e arrestimit, 
data kur personi në fjalë është njoftuar zyrtarisht se ai do të ndiqet penalisht 
ose data kur janë hapur hetimet paraprake (shih çështjet e GjEDNj: Von Hoffen 
vs. Litenshtejnit, 2 korrik 2006 §.35; Hozee vs. Hollandës, 22 maj 1998 § 43) dhe për-
fundon njëlloj si në procesin civil.

Ankimi në Gjykatën Kushtetuese në lidhje me cenimin e të drejtës 
kushtetuese për një gjykim brenda afatit të arsyeshëm ngërthen në vetvete një 
paradoks: kufizimin e Gjykatës vetëm te konstatimi i këtij cenimi. Gjykata 
nuk mund të shfuqizojë vendimet e kontrolluara, pasi në këtë mënyrë procesi 
do të rifillonte nga e para. Akoma më tej, në gjendjen aktuale të legjislacionit 
shqiptar, mungon një instrument kompensimi për dëmin e shkaktuar nga një 
proces i stërzgjatur gjyqësor. Rrjedhimisht, në gjykimin tonë, në lidhje me 
cenimin e të drejtës kushtetuese për një gjykim brenda afatit të arsyeshëm, 
Gjykata Kushtetuese nuk përbën një mjet efektiv, në kuptim të jurisprudencës 
së GjEDNj dhe KEDNj.



XXXVi. ekzekutimi i vendimit gjyqësor 
brenda një afati të arsyeshëm



556

Vendimi nr. 35, datë 27.10.2010 (V-35/2010 – Ekzekutimi i vendimeve gjy-
qësore me debitor një autoritet publik)

Fjalë kyçe: vendim gjyqësor i formës së prerë; ekzekutim i detyrueshëm; afat i 
arsyeshëm; sjellja e autoriteteve; sjellja e kërkuesit; kompleksiteti i çështjes.

“Nenet 42, 142/3 të Kushtetutës dhe neni 6 i KEDNJ-së nënvizojnë fak-
tin se çdo qytetar, i cili i drejtohet një gjykate kompetente për realizimin e një të 
drejte, nuk mund të presë pakufi për realizimin e saj. Ekzekutimi brenda një afati 
të arsyeshëm i një vendimi të formës së prerë të gjykatës është pjesë përbërëse e të 
drejtës për një proces të rregullt ligjor në kuptim të Kushtetutës të Republikës së 
Shqipërisë dhe të KEDNJ-së.

Ekzekutimi i vendimit përbën një element thelbësor të shtetit të së drejtës 
e të vetë nocionit të gjykimit të drejtë. Asnjë organ shtetëror nuk mund të vërë në 
diskutim drejtësinë e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Çdo organ shtetëror 
detyrohet të marrë masat përkatëse për zbatimin e tyre. Ekzekutimi i vendimit të 
formës së prerë të gjykatës konsiderohet si faza përfundimtare e realizimit të një 
të drejte të fituar gjyqësisht. Vetëm pas realizimit të kësaj faze mund të konsid-
erohet se individi e ka vendosur plotësisht në vend të drejtën e tij të fituar. Procesi 
i vendosjes në vend të një të drejte të shkelur përfshin jo vetëm vendimmarrjen e 
gjykatave, por edhe veprimet konkrete të organeve përgjegjëse të ngarkuara me 
ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

Kohëzgjatja e arsyeshme e procedimeve duhet të vlerësohet në dritën e 
rrethanave të çështjes dhe duke marrë në konsideratë kompleksitetin e çështjes, 
sjelljen e aplikantit dhe autoriteteve përkatëse si dhe interesin e kërkuesit. Për 
vlerësimin e kompleksitetit të procedimeve duhet të kenë rëndësi të gjitha aspektet 
e çështjes, përfshi objektin e çështjes, faktet e kundërshtuara, vëllimin e provave 
shkresore. Kompleksiteti i çështjes, në balancë me parimin e sigurimit të admin-
istrimit të përshtatshëm të drejtësisë, mund të justifikojë kohëzgjatje kohore të kon-
siderueshme.”

Rrethanat e çështjes 

Me vendimin nr.917, datë 20.06.2008, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Berat ka vendosur pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses L.M., detyrimin 
e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar (INUK) të paguajë në favor 
të kërkueses 3 paga mujore në masën 3 x 51645 lekë për shkak të mosrespe-
ktimit të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës; 2 paga mujore 
në masën 2 x 51645 lekë si dëmshpërblim për mosrespektim të procedurës së 
zgjidhjes së kontratës së punës, sipas nenit 144 të Kodit të Punës; shpërblimin 
për vjetërsi pune në masën 6.5 muaj, duke iu referuar pagës së paditëses; 
rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pabazuar në ligj e në prova. Me datë 
15.07.2008, ky vendim gjyqësor ka marrë formë të prerë.

Me vendimin nr.154, datë 10.09.2008 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Be-
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rat, ka vendosur lëshimin e urdhrit ekzekutiv për vendimin civil nr.917, datë 
20.06.2008 të kësaj Gjykate. Zyra e Përmbarimit Berat ka vërejtur se nuk ishte 
kompetente për ekzekutimin e titullit ekzekutiv dhe ia ka dërguar aktet Zyrës 
së Përmbarimit Tiranë. Kjo e fundit, nuk ka mundur të ekzekutojë vendimin, 
duke u shprehur se INUK ka mungesë fondesh.

Kërkuesja pretendon përpara Gjykatës Kushtetuese se: i është cenuar 
e drejta e saj, e mbrojtur nga neni 6/1 i Konventës Europiane për të Drejtat 
e Njeriut (KEDNJ) për një gjykim të drejtë, brenda një afati të arsyeshëm. 
E drejta që i është njohur asaj me vendimin nr.917, datë 20.06.2008 mbetet 
iluzive pasi vendimi gjyqësor i formës së prerë nuk është veprues, në dëm të 
kërkueses. Vonesat në ekzekutimin e vendimit gjyqësor mund të justifikohen 
në rrethana të caktuara, por nuk mund të jenë të tilla që të cenojnë thelbin e 
së drejtës që garanton neni 6/1 i Konventës; janë shkelur nenet 534 dhe 535 
të Kodit të Procedurës Civile dhe se detyrimi ndaj kërkueses  duhej të ishte 
shlyer në mënyrë proporcionale ndërmjet të gjithë kreditorëve. 

Arsyetimi i Gjykatës 

Në shumë raste, Gjykata Kushtetuese është shprehur se nenet 42, 
142/3 të Kushtetutës dhe neni 6 i KEDNJ-së nënvizojnë faktin se çdo qytetar, 
i cili i drejtohet një gjykate kompetente për realizimin e një të drejte, nuk 
mund të presë pakufi për realizimin e saj. Ekzekutimi brenda një afati të ar-
syeshëm i një vendimi të formës së prerë të gjykatës është pjesë përbërëse e të 
drejtës për një proces të rregullt ligjor në kuptim të Kushtetutës të Republikës 
së Shqipërisë dhe të KEDNJ-së (Shih Vendimet nr.27, datë 20.06.2007; nr. 6, datë 
06.03.2009 të Gjykatës Kushtetuese).  Ekzekutimi i vendimit përbën një element 
thelbësor të shtetit të së drejtës e të vetë nocionit të gjykimit të drejtë. Asnjë or-
gan shtetëror nuk mund të vërë në diskutim drejtësinë e vendimeve gjyqësore 
të formës së prerë. Çdo organ shtetëror detyrohet të marrë masat përkatëse 
për zbatimin e tyre (Vendimi nr.6, datë 31.03.2006; nr.6, datë 06.03.2009 i Gjykatës 
Kushtetuese).

Gjykata ka vlerësuar se ekzekutimi i vendimit të formës së prerë të 
gjykatës konsiderohet si faza përfundimtare e realizimit të një të drejte të fituar 
gjyqësisht. Vetëm pas realizimit të kësaj faze mund të konsiderohet se individi 
e ka vendosur plotësisht në vend të drejtën e tij të fituar. Procesi i vendosjes në 
vend të një të drejte të shkelur përfshin jo vetëm vendimmarrjen e gjykatave 
por edhe veprimet konkrete të organeve përgjegjëse të ngarkuara me ekzeku-
timin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Gjykata është shprehur edhe 
më parë se autoritetet shtetërore nuk mund të përmendin mungesën e fond-
eve si justifikim për të mos respektuar një detyrim financiar që vjen nga një 
vendim gjyqësor (Shih vendimin nr. 6, datë 06.03.2009 të Gjykatës Kushtetuese). 
Një vonesë në ekzekutimin e një vendimi mund të justifikohet në rrethana të 
veçanta, por vonesa nuk mund të jetë deri në atë shkallë sa të dëmtojë thelbin 
e së drejtës (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.43, datë 19.12.2007). 



558

Lidhur me ekzekutimin e vendimeve brenda afatit të arsyeshëm, edhe 
Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) shprehet se ekzeku-
timi i vendimeve gjyqësore, si pjesë e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, 
është element i procesit të rregullt gjyqësor sipas nenit 6/1 të KEDNJ-së.  
Sipas GJEDNJ-së, të gjitha shtetet detyrohen të organizojnë sistemin juridik 
në mënyrë të tillë që gjykatat të mundësojnë shqyrtimin e të gjitha çështjeve 
brenda një afati të arsyeshëm, sepse sistemi i drejtësisë nuk mund të zhvil-
lohet me vonesa që çojnë në dobësimin e rolit të gjykatave dhe të besimit në 
to (Shih çështjen Bageta kundër Italisë, Vendim i datës 25.06.1998 i GJEDNJ-së). 
GJEDNJ ka sqaruar se në një çështje që përfshin përcaktimin e një të drejte 
civile, kohëzgjatja e procedurave, normalisht, llogaritet nga momenti i fillimit 
të procedurës gjyqësore, deri në momentin kur jepet vendimi dhe kur ai ekze-
kutohet (Shih çështjen Giralanci kundër Italisë, Vendim i datës 19.02.1999 i GJED-
NJ-së), dhe se faza e ekzekutimit duhet të llogaritet, pra të konsiderohet si fazë 
e mëtejshme e të njëjtit proces (Shih çështjen Vakaturo kundër Italisë, Vendim i 
datës 25.05.1991 i GJEDNJ-së). Gjykata ka konfirmuar se kohëzgjatja e arsye-
shme e procedimeve duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave të çështjes dhe 
duke marrë në konsideratë kompleksitetin e çështjes, sjelljen e aplikantit dhe 
autoriteteve përkatëse si dhe interesin e kërkuesit. Për vlerësimin e komplek-
sitetit të procedimeve duhet të kenë rëndësi të gjitha aspektet e çështjes, përf-
shi objektin e çështjes, faktet e kundërshtuara, vëllimin e provave shkresore. 
Kompleksiteti i çështjes, në balancë me parimin e sigurimit të administrimit të 
përshtatshëm të drejtësisë, mund të justifikojë kohëzgjatje kohore të konsid-
erueshme.(Vendimi “Cravcenko kundër Moldavisë”, datë 15.04.2008 i GJEDNJ-së)

Gjykata Kushtetuese, me qëllim analizimin e sjelljes së palëve në 
dritën e standardeve kushtetuese në çështjen objekt shqyrtimi, merr në kon-
sideratë edhe dispozitat e  Kodit të Procedurës Civile (KPC) lidhur me zbat-
imin e vendimeve gjyqësore. Këto dispozita sqarojnë procedurat ligjore, të 
cilat duhen plotësuar për ekzekutimin e një vendimi gjyqësor. Neni 451/a 
(paragrafi i parë) i KPC-së parashikon se vendimi që ka marrë formë të pre-
rë është i detyrueshëm për palët, për trashëgimtarët e tyre, për personat që 
heqin të drejta nga palët, për gjykatën që ka dhënë vendimin dhe për të gjitha 
gjykatat dhe institucionet e tjera. Neni 510 i KPC-së parashikon se ekzeku-
timi i detyrueshëm mund të bëhet vetëm në bazë të një titulli ekzekutiv dhe se 
janë tituj ekzekutivë, ndër të tjera, vendimet civile të gjykatës që kanë marrë 
formë të prerë. Neni 511 parashikon se titulli ekzekutiv vihet në ekzekutim 
me kërkesën e kreditorit dhe, për këtë qëllim, lëshohet urdhri i ekzekutimit 
nga gjykata sipas parashikimeve të nenit 511 të KPC-së.  Urdhri i ekzekutimit 
vihet në ekzekutim nga përmbaruesi gjyqësor ndër të tjera edhe me kërkesën 
e kreditorit (neni 515). Ekzekutimi i një vendimi gjyqësor mund të bëhet fil-
limisht me ekzekutim vullnetar. Kështu, neni 517 i KPC-së parashikon krit-
eret për lajmërimin për ekzekutim vullnetar sipas të cilit përmbaruesi gjyqë-
sor, kur fillon ekzekutimin, i dërgon debitorit një lajmërim për të ekzekutuar 
vullnetarisht detyrimin që përmban urdhri i ekzekutimit, duke i caktuar për 
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këtë një afat prej 5 ditësh, kur objekti është pagë ose detyrim për ushqim, 
dhe prej 10 ditësh në të gjitha rastet e tjera. Neni 518 i KPC-së parashikon se 
lajmërimi duhet ndër të tjera të përmbajë paralajmërimin  që i bëhet debitorit 
se do të fillojë ekzekutimi i detyrueshëm në qoftë se urdhri i ekzekutimit nuk 
ekzekutohet vullnetarisht prej tij brenda afatit të caktuar në lajmërim. Neni 
519 i KPC-së parashikon kriteret për fillimin e ekzekutimit të detyrueshëm, i 
cili nuk mund të fillojë para se të kenë kaluar afatet e parashikuara në nenin 
517. Neni 537 parashikon se kur shuma e nxjerrë nga ekzekutimi nuk mjafton 
për të paguar të gjithë kreditorët, përmbaruesi gjyqësor përgatit projektin e 
ndarjes, duke veçuar më parë shumat që nevojiten për kreditë që paguhen me 
preferim dhe nga pjesa tjetër që mbetet, paguan kreditë e tjera në përpjesëtim 
me shumat e tyre.

Gjykata Kushtetuese vëren se nga rrethanat e çështjes rezulton që 
Urdhri Ekzekutiv i lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat mban datën 
10.09.2008. Pra, kanë kaluar rreth dy vjet nga data që ka dalë ky urdhër dhe ai 
ende nuk është zbatuar. Si është shprehur edhe më parë Gjykata Kushtetuese, 
mungesa e fondeve nuk përbën argument për të justifikuar mosekzekutimin e 
vendimit gjyqësor. Shpjegimet e parashtruara para Gjykatës nga zyra e përm-
barimit dhe INUK-u lidhur me ekzekutimin e vendimit gjyqësor në favor të 
kërkueses nuk e bindën Gjykatën se këto organe i kanë marrë të gjitha masat 
për të filluar qoftë edhe pjesërisht shlyerjen e detyrimit ndaj kërkueses, sipas 
parashikimeve të nenit 537 të KPC-së, ku thuhet se, kur shuma e nxjerrë nga 
ekzekutimi nuk mjafton për të paguar të gjithë kreditorët, përmbaruesi gjyqë-
sor përgatit projektin e ndarjes, duke veçuar më parë shumat që nevojiten 
për kreditë që paguhen me preferim dhe, nga pjesa tjetër që mbetet, paguan 
kreditë e tjera në përpjesëtim me shumat e tyre. Ndaj Gjykata çmon se në 
rastin në shqyrtim nuk ka arsye të bazuara që të justifikojnë mosekzekutimin 
e vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

Koment

Vendimi i mësipërm, ndonëse nuk është i pari i llojit të vet (pra nuk 
e ka dimensionin historik të krijimit të precedentit), u vlerësua të përzgjidhej 
për të ilustruar aspektin juridiksional të së drejtës për ekzekutimin brenda 
një afati të arsyeshëm të një vendimi të formës së prerë të gjykatës (si pjesë 
përbërëse e të drejtës për një proces të rregullt ligjor), për shkak artikulimit të 
detajuar të parimeve kushtetuese, referimeve të shumta te praktika e GJED-
NJ, paraqitjes së plotë të legjislacionit sekondar në lidhje me ekzekutimin e 
vendimeve gjyqësore dhe, për ta mbyllur, trajtimit të pretendimit së kërkuesit 
për shpërblimin e dëmit financiar dhe jo financiar për vonesën, plus kostot 
dhe shpenzimet.

Ndonëse Gjykata Kushtetuese është krijuar që në vitin 1992 dhe 
që, e drejta për një proces të rregullt ligjor (gjyqësor) është pa asnjë dyshim 
promotori i jurisprudencës së saj (tashmë) 20 vjeçare, sjellim në vëmendje të 
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lexuesit se kërkimi në këtë Gjykatë i të drejtës për ekzekutimin brenda një 
afati të arsyeshëm të një vendimi të formës së prerë të gjykatës (gjithmonë 
si komponent i të drejtës për një proces të rregullt) është një zhvillim i vonë 
i jurisprudencës kushtetuese. Deri përpara vendimit të vitit 2006, kërkesa të 
këtij karakteri nuk ishin pranuar me arsyetimin se “ankesa nuk merrej në kon-
sideratë, sepse ekzekutimi i vendimeve të gjykatës është jashtë juridiksionit të Gjykatës 
Kushtetuese”. Një ndër to, edhe ajo me kërkues Shoqëria “Qufaj Co” sh.p.k. . 
Duke mos e pranuar këtë refuzim nga ana e Gjykatës Kushtetuese, subjekti në 
fjalë (person juridik) iu drejtua Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, e 
cila me vendimin “Qufaj Co. shpk kundër Shqipërisë” (i datës 18.11.2004), gjeti 
shkelje të nenit 6, paragrafi 1 i Konventës (fair trial) nga organet e Shtetit shq-
iptar, duke deklaruar ndër të tjera se:

“Gjykata vëren se sistemi ligjor shqiptar ofron mjete juridike të brendshme, për 
të ankimuar një shkelje të së drejtës për një gjykim të drejtë, mundësi kjo që teorikisht 
ishte në dispozicion të shoqërisë ankuese. Shoqëria u përpoq pa sukses ta shfrytëzonte 
këtë mjet, por  Gjykata Kushtetuese e rrëzoi kërkesën e saj. Në këtë kuadër, Gjykata 
vlerëson se e drejta për proces të rregullt ligjor në Shqipëri duhej të ishte interpretuar në 
mënyrë që të garantonte një mjet juridik  efektiv për shkeljet e pretenduara për mosres-
pektimin e kritereve të nenit 6 § 1 të Konventës” 

Ekzaktësisht një vit pasi ky vendim i GEDNJ hyri në fuqi (më 
30.03.2005), Gjykatës Kushtetuese iu dha mundësia të reviziononte qëndri-
min e saj. Kështu, me vendimin (precedent historik) nr.6, të datës 31.03.2006, 
me kërkues E.M. kundër Bashkisë së Tiranës, Gjykata vendosi për herë të 
parë “Pranimin e kërkesës së kërkuesit [...], për konstatimin e cenimit të së drejtës 
kushtetuese, për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e moszbatimit të një vendimi 
gjyqësor të formës së prerë, [...].” Duke argumentuar ndryshimin e praktikës së 
deriatëhershme, Gjykata argumenton në vendimin e sipërcituar se, ndonëse 
“e drejta për të kërkuar ekzekutimin brenda një afati të arsyeshëm të një vendimi të 
formës së prerë të gjykatës duhet konsideruar si pjesë përbërëse e të drejtës për një proces 
të rregullt ligjor në kuptim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, “kjo çështje paraqet veçoritë e veta në një aspekt 
tjetër, sepse në këtë rast, kjo gjykatë vetëm se konstaton shkeljen e bërë nga organet për-
katëse, të cilat, nuk kanë zbatuar pa shkaqe të përligjura ligjore, një vendim të formës 
së prerë të gjykatës. Është e vërtetë se natyra e vendimit të Gjykatës Kushtetuese sipas 
nenit 132 të Kushtetutës, si rregull, lidhet me të drejtën për të shfuqizuar aktet që shqyr-
ton. Në të vërtetë Gjykata Kushtetuese, duke patur edhe shumë kompetenca të tjera veç 
atyre të parashikuara në nenin 131 të Kushtetutës, është e detyruar të japë dhe vendime 
të llojeve të tjera, të ndryshme, pra dhe vendime konstatuese apo deklarative që në të 
vërtetë kanë efekte, pavarësisht se nuk janë të natyrës që shfuqizojnë një akt konkret. 
[...]. Pra, Gjykata Kushtetuese vendos nëse konstaton prekjen e një të drejte themelore 
nga organet që merren me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Pas 
kësaj, çdo organ që ka detyrime nga vendimi përkatës, detyrohet të marrë masat e nevo-
jshme për të ekzekutuar vendimin në mënyrë të plotë e të përpiktë me dispozitat e Kodit 
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të Procedurës Civile.”173

Në atë vendim Gjykata iu referua dhe detyrimit që kanë organet e 
Shtetit shqiptar (një ndër to edhe vetë Gjykata) për të zbatuar vendimet e 
GjEDNj:

“Meqenëse baza ligjore mbi të cilën ngrihet një kërkesë e tillë ka të 
bëjë drejtpërsëdrejti dhe me konceptin e Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, është e nevojshme të sqarohet pozicioni i saj në të drejtën e brend-
shme shqiptare. Sipas nenit 116 të Kushtetutës, Konventa, si një marrëveshje 
ndërkombëtare e ratifikuar me ligj, në hierarkinë e normave juridike renditet 
menjëherë pas Kushtetutës. Për pasojë, ajo zë një vend të rëndësishëm në të 
drejtën e brendshme e bëhet e detyrueshme për t’u zbatuar për çdo shtet, për 
të gjithë organet shtetërore përfshirë këtu dhe gjykatat e çdo niveli si dhe or-
ganet që zbatojnë vendimet e tyre. [...]. Aspekt tjetër me rëndësi ka të bëjë me 
detyrimet që rrjedhin nga jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut, për palët 
që marrin pjesë në gjykim, sepse sipas nenit 41 të Konventës, palët kontrak-
tuese, me ratifikimin e Konventës, janë të detyruara të garantojnë përputh-
shmërinë e legjislacionit të brendshëm me Konventën. Veç kësaj, praktika e 
kësaj Gjykate paraqet rëndësi për vlerat orientuese të jurisprudencës të saj 
edhe për gjykatat shqiptare.”

Pas vendimit nr.6/2006 jurisprudenca kushtetuese në lidhje me mbro-
jtjen e të drejtës për ekzekutimin brenda një afati të arsyeshëm të një vendimi 
të formës së prerë të gjykatës është pasuruar në vijimësi. Meriton të veçohet 
ndër to vendimi nr.2, datë 01.02.2011, në të cilin Gjykata shprehet se: “... që 
një vendim gjyqësor të konsiderohet titull ekzekutiv, ai duhet të ketë marrë 
formë të prerë, pra të mos ketë më mundësi ankimimi ndaj tij ose shfuqizimi 
si dhe të jetë lëshuar një urdhër për ekzekutimin e tij. Në çështjen në shqyrtim 
para kësaj Gjykate, vendimi i Gjykatës së Apelit, i cili ka lënë në fuqi vendi-
min e KSHC-së, ka marrë formë të prerë dhe për këtë arsye Gjykata e Apelit 
ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit. Në këtë rast, detyrimi rrjedh nga vendimi i 
KSHC-së, i cili konsiderohet si vendim i një organi quazi gjyqësor dhe si i tillë 
i detyrueshëm për t’u zbatuar nga të gjitha organet e administratës publike 
vendore dhe qendrore (neni 8/3 i ligjit nr.8549, 11.11.1999 “Statusi i nëpu-
nësit civil”). Vendimi që jep KSHC ngjason me vendimin e dhënë nga gjykata 
e shkallës së parë, nisur nga tiparet e tij dhe fuqinë detyruese që ligjvënësi i ka 
dhënë në rastet kur ai nuk ankimohet (Shih vendimin unifikues të Gjykatës 
së Lartë nr.3, dt.24.1.2007).”. Po këtu, Gjykata vëren se për të ekzekutuar një 
vendim gjyqësor të formës së prerë, nuk është kusht i domosdoshëm që dety-
rimi i vendosur prej tij të jetë “i përcaktuar”; mjafton që ai të jetë “i përcak-
tueshëm”. Në gjykimin e kësaj çështje, pala e ngarkuar me detyrimin, minis-
tria e Drejtësisë pretendonte se nuk mund ta ekzekutonte vendimin gjyqësor 

173 Mënyra se për çfarë konkretisht do të shprehej Gjykata në dispozitivin e vendimit 
kujtoj të ketë qenë temë e nxehtë debati mes anëtarëve të trupës së Gjykatës Kush-
tetuese gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese (shën.im, D.B.).  
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në pjesën ku urdhëronte kthimin në punë të kërkuesit, pasi vendi i punës ishte 
i zënë. Në lidhje me këtë Gjykata u shpreh: “Pretendimi i Ministrisë së Drejtësisë 
se rikthimi në pozicionin e mëparshëm është i pamundur për shkak se në atë pozicion 
është emëruar një person tjetër, i cili gëzon statusin e nëpunësit dhe për këtë arsye do të 
konsiderohej e paligjshme masa e largimit me qëllim rikthimin në punë të kërkueses, 
është i pabazuar. I takon debitorit të gjejë një mundësi zgjidhje sa më të përshtatshme 
për këtë rast me qëllim vënien në vend të së drejtës së kreditorit”. Në vijim Gjykata 
theksoi se një rëndësi të konsiderueshme në lidhje me respektimin e të drejtës 
në analizë kanë edhe veprimet/mosveprimet e organeve përmbarimore. Sipas 
Gjykatës “Ekzekutimi i vendimit të formës së prerë të gjykatës konsiderohet si faza 
përfundimtare e realizimit të një të drejte të fituar gjyqësisht. Vetëm pas realizimit të 
kësaj faze mund të konsiderohet se individi e ka vendosur plotësisht në vend të drejtën 
e tij të fituar. Në këtë fazë duhet të marrin pjesë aktivisht jo vetëm palët, pra debitori 
dhe kreditori, por edhe organet kompetente të ngarkuara me ekzekutimin e vendimit 
gjyqësor të formës së prerë. Roli i këtyre organeve bëhet vendimtar, kur debitori refuzon 
të ekzekutojë vullnetarisht detyrimin e tij karshi kreditorit. Në raste të tilla mund të 
thuhet se procesi i vendosjes në vend të një të drejte të shkelur përfshin jo vetëm ven-
dimmarrjen e gjykatave për rastin konkret, por edhe veprimet konkrete të organeve 
përgjegjëse të ngarkuara me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.”

Kohët e fundit, në kërkesat që i adresohen Gjykatës Kushtetuese në 
lidhje me konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor 
si pasojë e mosekzekutimit brenda afatit të arsyeshëm të vendimit gjyqësor 
të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara nga ligji, është vënë re edhe 
një kërkesë e dytë vijuese: “detyrimi i të paditurit të shpërblejë dëmin finan-
ciar dhe jofinanciar për vonesën e ekzekutimit si dhe të paguajë kostot dhe 
shpenzimet.”

Në lidhje me këtë, Gjykata është shprehur se “kërkuesi nuk legjitimohet 
për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese, për shkak se nuk i ka shteruar të gjitha mjetet 
juridike për mbrojtjen e të drejtave të tij kushtetuese e ligjore, parakusht ky i sanksion-
uar në nenin 131 shkronja “f ” të Kushtetutës”. Gjykata ka arritur në këtë përfundim, 
pasi “mbrojtja juridike e kërkimit të këtij dëmi në bazë të nenit 42 të Kushtetutës, të 
KC dhe të KPC realizohet me anë të ngritjes dhe gjykimit të padisë me një objekt të tillë 
nga gjykatat e juridiksionit të zakonshëm të pushtetit gjyqësor, të parashikuara nga 
neni 135 i Kushtetutës. Pas shterimit të këtyre mjeteve juridike individi, për mbrojtjen 
e kësaj të drejte, mund t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese, por kurdoherë që shkelja e të 
drejtës së tij kushtetuese të jetë e lidhur detyrimisht me një proces të parregullt ligjor” 
(shih vendimi nr.35, datë 27.10.2010).

Megjithatë, duhet pranuar se konstatimi nga Gjykata Kushtetuese i 
cenimit të së drejtës kushtetuese, për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e 
moszbatimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë mbetet një vendim ka 
karakter deklarativ dhe si i tillë pa ndonjë ndikim thelbësor në lidhje me (ri)
fitimin e të drejtës subjektive të kërkuesit.

Në lidhje me këtë, GJEDNJ, në vendimin “Gjyli kundër Shqipërisë” 
(Ankimi nr. 32907/07; datë 29 shtator 2009) është shprehur: “Gjykata vë re 
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se vendimet e Gjykatës Kushtetuese njohën se ka një shkelje të së drejtës së 
ankuesit për qasje në gjykatë lidhur me moszbatimin e vendimeve të gjykatave 
së brendshme. Gjithsesi, konstatimet e tyre ishin deklaruese prandaj Gjykata 
Kushtetuese nuk ofroi ndonjë rregullim të përshtatshëm. Veçanërisht, ajo nuk 
akordoi ndonjë dëmshpërblim për dëme materiale e jo-materiale, dhe as që 
mundi të ofrojë një perspektivë të qartë për parandalimin e shkeljes të preten-
duar ose vazhdueshmërinë e saj.”

Duke marrë shkas nga gjithë sa më sipër, autorët përfitojnë nga rasti 
të ndajnë me lexuesin shqetësimin e tyre për pamjaftueshmërinë e instru-
menteve ligjorë në dispozicion të Gjykatës Kushtetuese, ndërsa merr vendime 
në lidhje me kërkesa si kjo që po analizojmë. Mbetet në vullnetin e legjisla-
torit që, në kuadër të reformës në drejtësi dhe të ndryshimeve aktuale apo në 
të ardhmen të ligjit organik të kësaj Gjykate, të identifikojë mekanizmat e 
domosdoshëm për ta bërë efiçente vendimmarrjen e Gjykatës.




