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REPUBLIKA E SHQIPERISE 
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TE REPUBLIK~S 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

Lenda: Dergohen dekretet e Presidentit fe  RepubliEs. 

KUVENDIT 

Bashkelidhur, ju dergojme dekretet e Presidentit tG Republikes: 

- Dekret me nr. 8678 date 15.08.2014 "Per kthimin e ligjit 100/2014 "Per disa 

ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 49/2012 "Per organizimin dhe 

funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve 

administrative"". 

- Dekret me nr. 8679 datC 15.08.2014 "Per kthimin e 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". 

- Dekret me nr. 8681 date 15.08.2014 "Per kthimin e ligjit nr. 108/2014 "Per 

Policine e Shtetit"". 

SEKRETARI I HEM 



REPUBLI k HQIPERISE 
PRESIDENT1 

D E K R E T  

PER 
KTHIMIN E LIGJIT Nr. 100/2014 

"Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 4912012, "Per organizimin dhe 
funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve 

administrative"". 

Ne mbeshtetje te neneve 85, pika 1 dhe 93, te Kushtetutes, 

D e k r e t o j  

Kthimin per rishqyrtim ne Kuvend te ligjit nr. 10012014 "Per disa 

ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 49/2012, "Per organizirnin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative"". 

Nr. Dekretit 8678 
Tirane, me 15.08.2014 



Arsyet e kthimit te ligjit nr. 10012014 
"Per disa ndryshime dhe shtesa n& ligjin nr. 4912012, "Per organizimin dhe 
funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve 

administrative"" 

Te nderuar deputeti!, 

Ne seancen plenare te dates 31 konik 2014, Kuvendi i Shqiperise ka miratuar ligjin nr. 
10012014 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 4912012, "Per organizimin dhe 
hnksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative"". 

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. 

Fillimisht, vleresoj se ndryshimet dhe shtesat ne ligjin nr. 4912012, "Per organizimin dhe 
funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative ", 
jane plotesisht te nevojshme per te siguruar mbarevajtjen dhe efikasitetin ne pun& e 
gjyqtareve prane gjykatave administrative te Shkalles se pare dhe Gjykates se Apelit 
Administrativ duke marre ne konsiderate mbingarkesen qe kane keto gjykata. 

Por, ne analize te perputhshmerise se ndryshimeve ligjore me Kushtetuten dhe jurispmdencen 
kushtetuese konstatova se procedura e emerimit, lirimit dhe shkarkirnit nga detyra te 
ndihmesve ligjore (neni 6/1 sipas ndvshimeve) eshte ne kundershtim me parimin kushtetues 
te ndarjes dhe balancimit te pushteteve dhe me konkretisht te pavaresise se gjyqesorit e cila 
eshte nje nga shtyllat kryesore te shtetit te se drejtes. 

Kompetenca ekskluzive qe i jep ligji 10012014 kancelarit te gjykates per te propozuar 
emerimin, lirimin apo shkarkimin e ndihmesve ligjor, i vendos keta te fundit de facto nen 
varesine e tij. Kryetari i gjykates, i cili de jure emeron, liron apo shkarkon ndihmesit ligjore 
nuk ben gje tjeter veqse formalizon nje vendim te marre nga kancelari i gjykates, dhe nuk ka 
diskrecion per mospranimin e kandidatures apo rehzimin e shkarkimit ashtu siq nuk ka 
diskrecion apo te drejte perzgjedhjeje as vete gjyqtari prane te cilit do te punoje ndihmesi. 

Lidhur me pozicionin e ndihmesit ligjor duhet t'i referohemi nenit 6 pika 2 te ligjit nr. 
4912012, i cili parashikon se: "ndihmesi lig'or ndihmon dhe Eshillon gjyqtarin lidhur me 
pergatitjen e qeshtjes per gjykim dhe shqyrtimin ayqesor, si dhe pergatit projekt-akte 
procedural te nevojshme per gjykimin. Me kerkese te gjyqtarit, ndihmesi ligjor ben kerkime 
ligjore dhe pergatit opinione me shkrim per problematika ligjore te karakterit procedural dhe 
material qe lidhen me qeshtjet ne gjykim". Nga kjo dispozite del qarte roli i rendesishem qe 
luan ndihmesi ligjor gjate gjykimit dhe shqyrtimit te ceshtjeve. Per kete arsye, per vete 
natyren delikate qe ka shqyrtimi i qeshtjeve ne gjykata, marredhenia e punes gjyqtar-ndihmes 
ligjor bazohet ne mirebesimin e gjyqtarit. 

Bazuar ne ndryshimet ligjore, lidhur me emerimin e ndihrnesve, kancelari i gjykates do te 
perzgjedhe dhe propozoje per emerim ndihmesin ligjor nga lista e kandidateve fitues te 
shpallur pas testimit nga nje komision ad hoc i cili do te organizohet dhe funksionoje bazuar 
ne urdhrin e Ministrit te Drejtesise. 



Pra, kryetari i gjykates duhet te emeroje si ndihrnQ ligjore patjeter njeren nga kandidaturat e 
propozuara nga kancelari i gjykates i cili bazuar ne neni 37 pika 2 te ligjit nr. 9877, date 
18.2.2008 "Per organizimin e Pushtetit Gjyqesor ne Republiken e Shqipikise", ku 
parashikohet se emerimi dhe shkarkimi i tij behen nga Ministri i Drejtesise, eshte dukshem ne 
raport te drejtperdrejte varesie dhe kontrolli nga Ministri i Drejtesise. 

Raportet e caktuara qe krijohen gjate ushtrimit te veprimtarive shteterore midis organeve dhe 
institucioneve qendrore kushtetuese qe perfaqesojne nje nga tre pushtetet duhet qe ne $do rast 
te mos cenojne pavaresine kushtetuese te secilit prej tyre. Pavaresia ne vetvete ka si elemente 
te qenesishem te saj pavaesine organizative, pavaresine funksionale dhe pavaresine 
financiare (Vendimi i Gjykates Kushtetuese nr. 19, date 03.05.2007). 

Ne gjykimin tim, ndryshimet qe sjell ligji 100/2014, rrezikojne seriozisht keto pavaresi 
kushtetuese, si dhe dhenia e kompetencave kaq te zgjeruara per kancelaret e gjykatave lidhur 
me emerimin e ndihmesve ligjore krijon rrezikun e ndikimit te papershtatshem ne funksionin 
ekskluziv te gjyqesorit, dhenien e drejtesise, si dhe i vendos strukturat brenda gjykatave ne 
kushte te papershtashme per krijimin e marredhenieve te besimit, te cilat jane te nevojshme 
per ushtrimin normal te funksionit te gjykatave. 

Gjykata Kushtetuese me vendimin nr. 20, date 09.07.2009, duke shfuqizuar si te 
papajtueshem me Kushtetuten shprehjen e nenit 38la te ligjit nr. 9877 date 18.2.2008 "Per 
organizimin e Pushtetit Gjyqbor ne Republiken e ShgiperisB' ku parashikohej se kancelari i 
gjykates: "a) emeron dhe shkarkon personelin e sekretarise dyqesore dhe personelin 
administrativo-teknik te sherbimeve te gjykates'' ka shprehur qartazi se roli dhe Wsionimi  i 
administrates gjyqesore nuk mund te ndahet nga funksioni i dhenies se drejtesise dhe perben 
nje element te rendesishem te pavaresise organizative te pushtetit gjyqesor. Ne zbatim te 
jurisprudences se Gjykatb Kushtetuese, vleresoj se me ndryshimet qe sjell ky ligj, kancelarit i 
jepet nje kompetence edhe me e madhe nga ajo qe i eshte hequr me vendim kushtetues. 

Per sa me siper, ndryshimet ligjore qe sjell ky ligj, jane ne kundershtim me nenet 7 dhe 145 te 
Kushtetutb, me jurisprudencen e qykates Kushtetuese dhe shkelin parimin kushtetues te 
shtetit te se drejtes. 

Ti! nderuar deputete, 

Si perfundim, ktrkoj mirekuptimin tuaj ne rishqyrtimin e ligjit nr. 100/2014 "Per disa 
ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 49/2012, "Per organizimin dhe funksionimin e ~ykatave 
administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative"': 

Me respekt, 

pmsw TI I REP B L I ~ S  P 


