LIGJ
Nr. 15/2020
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 96/2016, “PËR STATUSIN
E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,
TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi
deputetësh,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË:
V E N D O S I:
Në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:
Neni 1
Në nenin 12, pika 5, shkronja “d” ndryshohet si më poshtë:
“d) shtesë për vështirësi pune, në masën 60 për qind të pagës bruto fillestare, për
magjistratët që ushtrojnë funksionin pranë Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar, Gjykatës së Shkallës së Parë kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar, si dhe Gjykatës së Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.”.
Neni 2
Në nenin 37 bëhet ndryshimi dhe shtesa si më poshtë:
1. Në pikën 2, pas fjalëve “ceremoni publike” shtohen fjalët “përpara Këshillit të Lartë
Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Këshilli organizon ceremoninë e betimit jo më
vonë se 10 ditë nga data e emërimit të magjistratëve.”.
2. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje:
“3. Nëse magjistrati nuk është thirrur për të bërë betimin, pas përfundimit të afatit të
parashikuar në pikën 2, të këtij neni, ai betohet me shkrim, sipas formulës së parashikuar në
pikën 1, të këtij neni, dhe ia dërgon atë të nënshkruar personalisht Këshillit. Data e
ceremonisë së betimit ose data e dërgimit të betimit me shkrim pranë Këshillit konsiderohet si
data e betimit dhe e fillimit të ushtrimit të funksionit të magjistratit.”.

Neni 3
Në nenin 38, pika 2, pas shkronjës “ç” shtohet shkronja “ç/1” me këtë përmbajtje:
“ç/1) aktin e betimit sipas pikës 3 të nenit 37 të këtij ligji;”.
Neni 4
Në nenin 61 bëhet ndryshimi dhe shtesat si më poshtë:
1. Pika 2 ndryshohet si më poshtë:
“2. Mandati i anëtarit të Gjykatës së Lartë që përzgjidhet mes juristëve të spikatur fillon
në ditën e betimit. Këshilli i Lartë Gjyqësor organizon ceremoninë e betimit jo më vonë se 10
ditë nga data e emërimit ose e shpalljes i emëruar. Nëse anëtari i Gjykatës së Lartë nuk thirret
për të bërë betimin, pas përfundimit të këtij afati, ai kryen betimin në formë të shkruar dhe ia
dërgon atë të nënshkruar personalisht Këshillit të Lartë Gjyqësor. Data e ceremonisë së
betimit ose data e dërgimit të betimit me shkrim pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor
konsiderohet si dita e betimit dhe e fillimit të detyrës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Akti i
betimit përfshihet në dosjen personale të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë.
2. Pas pikës 2 shtohen pikat 2/1, 2/2 dhe 2/3 me këtë përmbajtje:
“2/1. Mandati i Prokurorit të Përgjithshëm fillon në ditën e betimit. Ceremonia e betimit
organizohet nga Kuvendi jo më vonë se 10 ditë nga data e zgjedhjes ose shpalljes i emëruar.
Nëse Prokurori i Përgjithshëm nuk është thirrur për të bërë betimin, pas përfundimit të këtij
afati, ai kryen betimin në formë të shkruar dhe ia dërgon atë Kuvendit dhe Këshillit të Lartë
të Prokurorisë. Data e ceremonisë së betimit ose data e dërgimit të betimit me shkrim pranë
Kuvendit konsiderohet si dita e betimit dhe e fillimit të detyrës së Prokurorit të Përgjithshëm.
Akti i betimit përfshihet në dosjen personale të Prokurorit të Përgjithshëm.
2/2. Mandati i anëtarëve të Gjykatës së Lartë që ngrihen në detyrë nga radhët e gjyqtarëve
fillon në datën e emërimit ose shpalljes i emëruar.
2/3. Mandati i prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme fillon në datën e ngritjes së tyre në
detyrë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.”.
Neni 5
Pas nenit 124 shtohet neni 124/1 me këtë përmbajtje:
“Neni 124/1
Verifikimi i pasurisë dhe figurës
1. Inspektori i Lartë i Drejtësisë, brenda një jave nga vendimi për fillimin e hetimeve,
sipas nenit 123 dhe 124, të këtij ligji, kërkon informacion nga Inspektorati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, prokuroria, Policia e
Shtetit, organet e administratës tatimore dhe doganore, Drejtoria e Përgjithshme e
Parandalimit të Pastrimit të Parave, Byroja Kombëtare e Hetimit, shërbimet shtetërore
informative, çdo organ disiplinor që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e punës të
magjistratit, si dhe çdo institucion tjetër kompetent për verifikimin e pasurisë dhe të figurës
në lidhje me çdo shkelje tjetër disiplinore.
2. Inspektori i Lartë i Drejtësisë mund të kërkojë informacion shtesë nga institucionet e
përmendura pikën 1, të këtij neni, si dhe nga çdo institucion tjetër publik apo subjekt privat.
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3. Çdo institucion publik apo subjekt privat duhet të përmbushë kërkesat e Inspektorit të
Lartë të Drejtësisë për informacion, dokumentacion, ose materiale të tjera në lidhje me një
hetim, brenda afatit ligjor të arsyeshëm të përcaktuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë në
kërkesën e tij, me përjashtim të rasteve të kufizuara me ligj.
4. Inspektori i Lartë i Drejtësisë në rast se nga verifikimi i pasurisë dhe figurës rezulton se
ka dyshime të arsyeshme për kryerjen e ndonjë shkeljeje tjetër disiplinore, përveç rastit kur
shkelja përbën vepër penale, merr vendim për të shtuar ose ndryshuar objektin e hetimit, sipas
përcaktimeve të nenit 125 të këtij ligji.”.
Neni 6
Në nenin 130, pika 2, fjalët “institucione të tjera shtetërore, organizata” zëvendësohen me
fjalët “institucione publike apo subjekte private”.
Neni 7
Në nenin 138, pika 1 ndryshohet si më poshtë:
“1. Përveç parashikimeve të nenit 152, të këtij ligji, nëse ka dyshime të arsyeshme që
magjistrati ka kryer shkelje disiplinore, Inspektori i Lartë i Drejtësisë fillon procedimin
disiplinor, duke paraqitur raportin e hetimit së bashku me dosjen hetimore.”.
Neni 8
Neni 152 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 152
Pezullimi në rastin e procedimit disiplinor
1. Kur ka dyshim të arsyeshëm se vazhdimi i magjistratit në detyrë dëmton rezultatin e
procedimit disiplinor, pengon konkluzionin e tij të drejtë ose të rregullt, ose diskrediton rëndë
figurën dhe pozitën e magjistratit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë kryen menjëherë një hetim
paraprak për të verifikuar besueshmërinë e burimit të informacionit, sipas nenit 124, të këtij
ligji, ose ankesës së paraqitur nga subjektet e përcaktuara në nenin 119 të këtij ligji. Kur
Inspektori i Lartë i Drejtësisë krijon bindjen se burimi i informacionit ose ankesa është e
besueshme, brenda 3 ditëve nga marrja e ankesës ose nga momenti që ka marrë dijeni për
shkeljen e pretenduar, i paraqet Këshillit përkatës raport të arsyetuar, bazuar në faktet dhe
provat e mbledhura deri në atë moment për fillimin e një procedimi disiplinor dhe kërkesën
për pezullimin e magjistratit nga detyra.
2. Këshilli, për rastet e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, ose në nenin 138, të këtij
ligji, pezullon magjistratin nga detyra, kur vazhdimi i magjistratit në detyrë dëmton rezultatin
e procedimit disiplinor, pengon konkluzionin e tij të drejtë ose të rregullt, ose diskrediton
rëndë figurën dhe pozitën e magjistratit. Këshilli mund të kërkojë, informacion mbi shkeljen
e pretenduar pranë çdo institucioni publik ose subjekti privat. Në rastin e procedimit
disiplinor, sipas pikës 1, të këtij neni, Këshilli vendos menjëherë, por jo më vonë se tre ditë
nga data e paraqitjes së kërkesës, duke i dhënë mundësinë magjistratit për të parashtruar
argumentet e tij në mbledhjen e Këshillit.
3. Pezullimi, sipas këtij neni, zgjat deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga
Këshilli mbi kërkesën për procedim disiplinor, me përjashtim të rastit kur Këshilli vendos të
revokojë pezullimin, sipas nenit 156 të këtij ligji.
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4. Pavarësisht parashikimeve të nenit 138, pika 5, të këtij ligji, Këshilli, kur çmon se ka
nevojë për hetime të mëtejshme për shkeljen disiplinore, i kërkon Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë të kryejë këto hetime, pa qenë nevoja për të specifikuar elementet që mungojnë
dhe afatin. Inspektori i Lartë i Drejtësisë kryen me përparësi hetime të mëtejshme për këto
shkelje dhe i paraqet Këshillit raportin dhe dosjen e hetimit.

Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Gramoz RUÇI
Miratuar në datën 12.2.2020
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