REPUBLIKA E SHQIPERISE
PRESIDENT1

DEKRET

PER
KTHIMIN E LIGJIT Nr. 10112014
"Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 8811, date 17.5.2001,
'(Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Larte te Drejtesise",
i ndryshuar"
Ne mbeshtetje te neneve 85, pika 1 dhe 93, te Kushtetutes,

Dekretoj
Kthirnin per rishqyrtim ne Kuvend te ligjit nr, 10112014 "Per disa shtesa
dhe ndryshime ne ligjin nr. 8811, date 17.5.2001, "Per organizimin dhe
funksionirnin e Keshillit te Larte te Drejtesise", i ndryshuar".

Nr. Dekretit 8679
Tirane, me 15.08.2014

Arsyet e kthimit te ligjit nr. 101/2014
"Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 8811, date 17.5.2001
"Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Larte te Drejtesise", i ndryshuar"
Te nderuar deputete,

Ne seancen plenare te dates 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqiperise ka miratuar ligjin nr.
10112014 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. nr.8811, date 17.5.2001 "Per
organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Larte te Drejtbise", i ndryshuar".
Ky ligj eshte paraqitur per shpallje me date 04 gusht 2014. Ne bindje te Kushtetutes se
Shqiperise dhe ne ushtrim te drejtes se parashikuar ne piken 1 te nenit 85 te Kushtetutes kam
vleresuar se ky ligj i duhet kthyer per rishqyrtim Kuvendit, mbeshtetur ne arsyet dhe
argumentet e meposhtme.
Ndryshimi qe sjell neni 7 i ligjit nr. 10112014, duke parashikuar se "Keshilli i Larte i
Drejtesise, me propozim te Presidentit, zgjedh nga radhet e anetareve te zgjedhur nga
Kuvendi nje Zevendeskryetar", bie ndesh me nenin 147 pika 3 te Kushtetutes.
Ky ndryshim perben shkelje te parashikimeve kushtetuese ne dy plane:

-

Kufizon kompetencen e Presidentit te Republikes, ne cilesine e Kryetarit te Keshillit te
Larte te Drejtesise, per te propozuar si Zevendeskryetar cilindo nga anetaret e ketij
Keshilli, dhe
Heq te drejten qe i ka dhene kushtetuta anetareve nga radhet e gjyqesorit per t'u
propozuar ne postin e Zevendeskryetarit te IUD-se.

Kushtetuteberesit e kane lene ne vleresimin e Presidentit te Republikes dhe te Keshillit te
Larte te Drejtesise zgjedhjen e Zevendeskryetarit, i cili mund te jete si nga radhet e gjyqtareve
te zgjedhur nga Konferenca Kombetare Gjyqesore ashtu edhe nga radhet e anetareve te
zgjedhur nga Kuvendi. Ndersa me ndryshimet qe sjell neni 7 i ligjit nr. 10112014, de facto kjo
kompetence i kalon Kuvendit i cili me tre emerimet e tij ne KLD e vendos Keshillin e Larte te
Drejtesise dhe Presidentin e Republikb para faktit te kryer. Ne gjykimin tim, keto ndryshime
cenojne parimin kushtetues te ndarjes dhe balancimit te pushteteve dhe rrezikojne te demtojne
balancen duke nderhyre haptazi ne pavaresise e gjyqesorit e cila eshte nje nga shtyllat
kryesore te shtetit te se drejtes.
Neni 147, pika 3 e Kushtetutes nuk permban elementet e nje norme referuese, por eshte nje
norme qe kerkon zbatim te drejteperdrejte, pra me an&te kesaj dispozite kushtetuteberesi e ka
marre vete persiper te rregulloje zgjedhjen e Zevendeskryetarit te KLD-se. Ligjvenesi mund te
beje shtesa dhe ndryshime ne ligje, por pa cenuar rregullimet teper specifike kushtetuese per
natyren e hnksionimit dhe perberjen e Keshillit te Larte te Drejtesise. Nisur nga permbajtja e
nenit 7 te ligjit nr. 10112014, ndaj bindjen se miratimi i kesaj dispozite duhej te ishte paraprire
minimalisht nga vullneti i ligjvenesit per te ndyshuar piken 3 te nenit 147 te Kushtetutes.
Anetaret e Keshillit te Larte te drejtesise zgjidhen nga Konferenca Gjyqesore KombMare per
shkak te cilesise se tyre si gjyqtare, duke perfaqesuar te gjithe trupen e gjyqtareve qe i ka
zgjedhur.

Edhe ne rast se njeri nga gjyqtaret zgjidhet nga KLD si Zevendeskryetar, ai vazhdon te jete
perfaqesues i pushtetit gjyqesor me ndryshimin e vetem se ai nuk mund te ushtroje fimksionin
e gjyqtarit per kohezgjatjen e mandatit. Ai e rifillon ushtrimin e dhenies se drejtesise ne
gjykate pasi ka dhene doreheqjen ose ka perfunduar mandatin si zevendeskryetar.
Gjyqtari i zgjedhur si Zevendeskryetar pervec se e man kete cilesi gjate gjithe mandatit, eshte
nje garanci me shume p k pavaresine e sistemit gjyqesor si dhe per balancen ndermjet
pushteteve.
Perderisa, gjyqtari nuk e humbet kete cilesi pervec rasteve te parashikuara shprehimisht nga
Kushtetuta, atehere nuk mund te pretendohet se me zgjedhjen e tij si Zevendeskryetar nuk
perfaqeson trupen gjyqesore nga e cila eshte zgjedhur.
Per sa me siper, ndryshimet ligjore tejkalojne parashikimet kushtetuese duke cenuar parimin e
ndarjes dhe balancimit te pushteteve si dhe parimin e hierarkise se normave. Referuar
jurisprudences se Gjykates Kushtetuese "ate qe nuk ka dashur ta beye Kushtetuta nuk mund ta
beye ligji. Prandaj nuk mund tepranohet se ajo ka ometuar pa permendur raste te tilla ... ".

Te nderuar deputete,
Si perfundim, kerkoj mirekuptimin tuaj ne rishqyrtimin e ligjit nr. 101/2014 "Per disa
ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. nr. 8811, date 17.5.2001 "Per organizimin dhe
funhionimin e Keshillit te Larte te Drejtesise", i ndryshuar ".
Me respekt,
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