
L I G J 

Nr.8577, datë 10.2.2000 

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E 

GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

Në mbështetje të neneve 6, 81, 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh 

  

K U V E N D I 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

V E N D O S I: 

  

KREU I 

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

  

Neni 1 

Qëllimi i ligjit 

1. Ky ligj përcakton rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Gjykatës Kushtetuese, statusin e 
gjyqtarit, paraqitjen e kërkesave dhe shqyrtimin e tyre, parimet dhe rregullat e gjykimit 
kushtetues, marrjen e vendimeve dhe ekzekutimin e tyre. 

2. Për çështje që lidhen me procedura që nuk rregullohen nga ky ligj, Gjykata Kushtetuese merr 
parasysh edhe dispozitat ligjore që rregullojnë procedurat e tjera, duke marrë në konsideratë 
natyrën ligjore të çështjes. 

Neni 2 

Funksioni i Gjykatës Kushtetuese 

Gjykata Kushtetuese është autoriteti më i lartë që garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën 

interpretimin përfundimtar të saj. 

  

Neni 3 

Pavarësia e Gjykatës Kushtetuese 



1. Gjykata Kushtetuese i nënshtrohet vetëm Kushtetutës. 
2. Gjykata Kushtetuese gëzon pavarësi të plotë organizative, administrative e financiare për 

realizimin e detyrave të caktuara në Kushtetutë dhe në këtë ligj. 

Neni 4 

Selia e Gjykatës Kushtetuese 

Selia e Gjykatës Kushtetuese është në kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë, Tiranë. 

  

Neni 5 

Simbolet që vendosen në Gjykatën Kushtetuese 

1. Në sallën e Gjykatës Kushtetuese vendoset Stema e Republikës së Shqipërisë, Flamuri Kombëtar 
dhe një pamje e Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë. 

2. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, gjatë zhvillimit të seancës plenare, mban një veshje të veçantë; 
përshkrimi dhe forma e së cilës përcaktohet nga Gjykata Kushtetuese. 

Neni 6 

Mjetet financiare 

1. Gjykata Kushtetuese administron buxhetin e saj, i cili si pjesë e buxhetit të shtetit, hartohet prej 
saj dhe i paraqitet për miratim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 

2. Në mjetet financiare përfshihet edhe çdo e ardhur tjetër që nuk është e ndaluar me ligj. 
3. Llogaritë financiare të Gjykatës Kushtetuese kontrollohen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

  

KREU II 

 

ORGANIZIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE 

  

Neni 7 

Përbërja e Gjykatës Kushtetuese 

1. Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë, të cilët emërohen nga Presidenti i Republikës me 
pëlqimin e Kuvendit. 

2. 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. 

3. Përbërja e Gjykatës Kushtetuese përtërihet çdo 3 vjet në një të tretën e saj, sipas procedurës së 
caktuar në këtë ligj. 



4. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese emërohet nga radhët e anëtarëve të saj nga Presidenti i 
Republikës, me pëlqimin e Kuvendit, për një periudhë prej 3 vjetësh, me të drejtë riemërimi 
brenda mandatit të gjyqtarit. 

Neni 8 

Fillimi i detyrës 

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë. 

2. Formula e betimit është: "Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do t’i qëndroj kurdoherë 
besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë". 

3. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese fillon nga data e betimit dhe mbaron në datën e 
njëjtë të atij muaji, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. 

4. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese vazhdon në detyrë deri në emërimin e pasardhësit të tij. 

  

Neni 9 

Mbarimi i mandatit 

1. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese mbaron kur: 
1. a) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi; 
2. b) nuk paraqitet pa arsye në detyrë për më shumë se 6 muaj; 
3. c) mbush moshën 70 vjeç; 
4. ç) jep dorëheqjen; 
5. d) me vendim gjyqësor të formës së prerë deklarohet i paaftë për të vepruar. 

2. Mbarimi i mandatit të gjyqtarit deklarohet me vendim të Gjykatës Kushtetuese. Kërkesa për 
deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtarit bëhet nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese. 

3. Në rast se vendi i gjyqtarit mbetet vakant, Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit 
emëron një gjyqtar të ri brenda 1 muaji, i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit 
të gjyqtarit të larguar. 

Neni 10 

Shkarkimi i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese 

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese mund të shkarkohet nga Kuvendi me dy të tretat e të gjithë 
anëtarëve të tij për shkelje të Kushtetutës, për kryerjen e një krimi, për paaftësi mendore apo 
fizike, për akte e sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Vendimi i 
Kuvendit shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese, e cila kur vërteton se ekziston një nga shkaqet e 
mësipërme, deklaron shkarkimin nga detyra të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese. 

2. Procedura e shqyrtimit të Kuvendit për shkarkimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, për një 
nga shkaqet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, fillon me kërkesë të motivuar të jo më pak 
se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Kuvendit. 

  

Neni 11 



Drejtimi i Gjykatës Kushtetuese 

  

Veprimtaria e Gjykatës Kushtetuese drejtohet dhe organizohet nga Kryetari i saj dhe, në mungesë të tij, 

nga njëri prej gjyqtarëve të caktuar prej tij, me përjashtim të rasteve kur në këtë ligj është përcaktuar në 

kompetencë të Mbledhjes së Gjyqtarëve. 

  

Neni 12 

Kompetencat e Kryetarit 

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese ka këto kompetenca: 

a) Përgatit, thërret e drejton seancat plenare të Gjykatës Kushtetuese. 

b) Përfaqëson Gjykatën Kushtetuese në marrëdhënie me të tretët. 

c) Bashkërendon punën midis gjyqtarëve. 

ç) Nënshkruan aktet e Gjykatës Kushtetuese, me përjashtim të vendimeve që nënshkruhen nga të 

gjithë gjyqtarët. 

d) Emëron dhe largon nga detyra personelin administrativ, si dhe merr masa disiplinore ndaj tij. 

Neni 13 

Kompetencat e Mbledhjes së Gjyqtarëve 

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese ka këto kompetenca: 

a) Përcakton drejtimet kryesore të shpenzimeve të mjeteve buxhetore. 

b) Informohet çdo 6 muaj me raporte për shpenzimet buxhetore. 

c) Vendos për strukturën organizative të Gjykatës Kushtetuese. 

ç) Vendos për numrin e personelit dhe pagat e tyre. 

d) Miraton rregulloren e brendshme për veprimtarinë e administratës së Gjykatës Kushtetuese. 

Neni 14 

Nëpunësit civilë 

  

1. Nëpunësi më i lartë civil në Gjykatën Kushtetuese është Sekretari i Përgjithshëm. 



2. Shërbimet e tjera të nevojshme për funksionimin e Gjykatës Kushtetuese kryhen nga nëpunës 
dhe punonjës të tjerë. 

3. Sekretari i Përgjithshëm emërohet nga Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese nga 
radhët e juristëve me përvojë profesionale. 

4. Sekretari i Përgjithshëm drejton veprimtarinë administrative të Gjykatës Kushtetuese, nën 
autoritetin e Kryetarit të saj. 

5. Të drejtat dhe detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm dhe të nëpunësve e punonjësve të tjerë të 
shërbimeve përcaktohen nga ky ligj dhe Rregullorja e Brendshme. 

6. Punonjësit e administratës së Gjykatës Kushtetuese i nënshtrohen rregullave të shërbimit civil 
dhe trajtohen financiarisht njëlloj si punonjësit e administratës së Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë. 

  

Neni 15 

Garantimi i rendit 

1. Për mbajtjen e rendit dhe ruajtjen e saj, Gjykata Kushtetuese ka të drejtën e disponimit të 
forcave policore që vihen në shërbim të saj. 

2. Numri dhe detyrat e këtyre forcave policore miratohen nga Ministri i Rendit Publik me 
propozimin e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese.  

KREU III 

 

STATUSI I GJYQTARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE 

  

Neni 16 

Imuniteti 

1. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese gëzojnë paprekshmëri për gjatë ushtrimit të veprimtarisë së 
tyre. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese nuk mbajnë përgjegjësi ligjore për mendimet ose votën e 
shprehur për çështje në shqyrtim. 

2. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese nuk mund të ndiqet penalisht pa pëlqimin e Gjykatës 
Kushtetuese. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese mund të ndalohet ose të arrestohet vetëm në 
qoftë se kapet në kryerje e sipër të një krimi ose menjëherë pas kryerjes së tij. Organi 
kompetent njofton menjëherë Gjykatën Kushtetuese. Kur Gjykata Kushtetuese nuk jep pëlqimin 
brenda 24 orëve për dërgimin në gjykatë të gjyqtarit të arrestuar, organi kompetent është i 
detyruar ta lirojë atë. 

3. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, që merret me shumicën e votave, duhet të jetë i arsyetuar. 
Gjyqtari, për të cilin kërkohet pëlqimi, pasi dëgjohet, nuk merr pjesë në votim. 

Neni 17  

Paga 



1. Paga e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese është e barabartë me pagën e Kryetarit të Gjykatës së 
Lartë. 

2. Paga e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese është 20 për qind më e lartë se paga e gjyqtarit të 
Gjykatës Kushtetuese. 

3. Paga dhe përfitimet e tjera të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese nuk mund të ulen dhe as të 
preken. 

Neni 18 

Të drejta të tjera të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese 

  

1. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet: 

a) të kenë një mbrojtje të veçantë të vetes, familjes dhe pronës, kur një gjë të tillë e kërkojnë vetë 

për rrethana serioze ose çmohet se është e domosdoshme. Organet përkatëse, të ngarkuara me 

ruajtjen e personaliteteve të larta, janë të detyruara t’i përgjigjen çdo kërkese të bërë në këtë 

drejtim; 

b) të përfitojnë leje të pagueshme vjetore 40 ditë. Leja vjetore bëhet gjatë muajit gusht-shtator; 

c) të përfitojnë falas Fletoren Zyrtare, gazeta dhe revista juridike; 

ç) të përfitojnë në mënyrë të barabartë po ato të drejta që gëzojnë deputetët, sipas neneve 16 pika 

1, 19, 20, 23, 25 dhe 26 të ligjit nr.8550, datë 18.11.1999 “Statusi i deputetit”. 

2. Koha e qëndrimit në detyrë e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese nuk mund të kufizohet, 

përveçse në rastet e përmendura në Kushtetutë dhe në këtë ligj. 

  

3. Në përfundim të mandatit, me përjashtim të rastit kur shkarkohet nga detyra sipas procedurave të 

përcaktuara në ligj, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese caktohet në një detyrë tjetër të barabartë ose të 

përafërt, si dhe përfiton pagesë kalimtare dhe/ose pension suplementar, sipas legjislacionit në fuqi. 

Neni 19 

Marrëdhëniet protokollare 

1. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese dhe gjyqtarët e saj kanë status të veçantë protokollar. 
2. Në marrëdhëniet protokollare Kryetari i Gjykatës Kushtetuese vjen menjëherë pas Kryeministrit, 

ndërsa gjyqtarët e saj barazohen në trajtimin protokollar me ministrin.  
3. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese ftohen të marrin pjesë në delegacionet zyrtare, ceremonitë, 

pritjet dhe veprimtaritë e ndryshme të karakterit kulturor, shoqëror dhe sportiv, sipas 
protokollit të përcaktuar në këtë nen. 

  

KREU IV 



 

PARIME TË GJYKIMIT KUSHTETUES 

  

Neni 20 

Shqyrtimi kolegjial 

  

Shqyrtimi i çështjeve nga Gjykata Kushtetuese bëhet kolegjialisht. Vendimi merret vetëm nga ata 

gjyqtarë që kanë marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes. 

  

Neni 21  

Procesi publik 

1. Shqyrtimi i çështjeve në seancë plenare nga Gjykata Kushtetuese bëhet i hapur. 
2. Gjykata Kushtetuese mund ta përjashtojë publikun nga seanca plenare ose nga një pjesë e saj, 

me arsyetimin e mbrojtjes së moralit publik, të rendit publik, të sigurisë kombëtare, të së drejtës 
së jetës private ose të së drejtave vetjake. 

Neni 22 

Përdorimi i gjuhës shqipe 

  

1. Në shqyrtimin e çështjeve përdoret gjuha shqipe.  
2. Pjesëmarrësit në gjykim, që nuk dinë gjuhën shqipe, përdorin gjuhën e tyre. Ata marrin dijeni 

për të gjithë zhvillimin e procesit me anë të përkthyesit, që si rregull sigurohet nga Gjykata 
Kushtetuese.  

Neni 23 

Procesi gojor 

Shqyrtimi i çështjes në seancë plenare bëhet gojarisht ose mbi bazë dokumentash, sipas natyrës së 

çështjes. 

  

Neni 24  

Mbrojtja në gjykimin kushtetues 



Pjesëmarrësit në gjykimin kushtetues mbrohen vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit, në mënyrën e 

parashikuar në këtë ligj 

  

Neni 25  

Paanësia në gjykimin kushtetues 

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese në shqyrtimin e çështjeve është i paanshëm dhe bazohet në 
kryerjen e detyrave të tij vetëm në Kushtetutë dhe në ligj. 

2. Në veprimtarinë e tij, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese merr pjesë me cilësinë e tij vetjake dhe nuk 
përfaqëson asnjë organ shtetëror, organizatë shoqërore, parti ose shoqatë politike, grup etnik 
ose social. 

Neni 26  

Publikimi i vendimit përfundimtar 

1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare. Ato botohen në Fletoren Zyrtare dhe 
hyjnë në fuqi ditën e botimit të saj. Kur vendimi ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave 
kushtetuese të individit, Gjykata mund të vendosë që ai të hyjë në fuqi me shpalljen e tij. 

2. Organi që boton Fletoren Zyrtare detyrohet të bëjë botimin e vendimeve të Gjykatës 
Kushtetuese, jo më vonë se 15 ditë nga ardhja për botim e tyre pranë atij organi. 

3. Gjykata Kushtetuese çdo vit përgatit një përmbledhje të vendimeve të saj. 

  

KREU V 

 

PARAQITJA DHE SHQYRTIMI PARAPRAK I KËRKESËS 

  

Neni 27 

Regjistrimi i kërkesës 

  

1. Kërkesa që drejtohet në Gjykatën Kushtetuese regjistrohet menjëherë në regjistrin e posaçëm 
që mban kryesekretaria e Gjykatës Kushtetuese. 

2. Kërkesa i dorëzohet Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, i cili cakton një relator që përgatit 
çështjen për shqyrtimin paraprak të saj. 

Neni 28 

Përmbajtja e kërkesës 



1. Kërkesa në Gjykatën Kushtetuese paraqitet në formë të shkruar në gjuhën shqipe, qartë e 

kuptueshëm, në aq kopje sa janë pjesëmarrësit dhe duhet të përmbajë:  

a) emrin e gjykatës përpara të cilës paraqitet; 

b) emrin, mbiemrin (emërtimin), vendbanimin ose vendqëndrimin e kërkuesit; 

c) emrin, mbiemrin (emërtimin), vendbanimin ose vendqëndrimin e subjekteve të interesuara; 

ç) objektin e kërkesës; 

d) përmbajtjen e kërkesës dhe parashtrimin e shkaqeve; 

dh) treguesin e dokumenteve dhe mjeteve të tjera provuese që shoqërojnë kërkesën; 

e) nënshkrimin e kërkuesit ose të përfaqësuesit të tij. 

  

2. Kërkesa u njoftohet palëve në gjykim. 

Neni 29 

Dokumente që i bashkëlidhen kërkesës 

  

1. Sipas rastit, kërkesës i bashkëlidhen këto dokumente: 

a) Akti i përfaqësimit, kur kërkesa paraqitet nga përfaqësuesi. 

b) Kopje të aktit që është objekt i kërkesës. 

c) Dokumente origjinale ose të noterizuara, ose prova shkresore që kanë lidhje me çështjen në 

shqyrtim. 

2. Kopje të aktit, të dokumentit ose të provave shkresore paraqiten në numër sa janë 

pjesëmarrësit në gjykim, që t’u njoftohen atyre. 

  

Neni 30 

Afati i paraqitjes së kërkesës 

1. Për paraqitjen e kërkesës para Gjykatës Kushtetuese zbatohen afatet e përcaktuara në këtë ligj. 
2. Kërkesat e individit për shkeljen e të drejtave kushtetuese paraqiten jo më vonë se 2 vjet nga 

konstatimi i shkeljes. Kur në bazë të ligjit individi mund t’i drejtohet një organi tjetër, ai mund të 



paraqesë kërkesë në Gjykatën Kushtetuese, pasi të jenë shterur të gjitha mjetet juridike për 
mbrojtjen e këtyre të drejtave. Në këtë rast, afati i paraqitjes së kërkesës është 2 vjet nga data e 
njoftimit të vendimit të organit përkatës shtetëror. 

Neni 31 

Shqyrtimi paraprak i kërkesës 

1. Kërkesa shqyrtohet paraprakisht nga kolegji i përbërë nga 3 gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, ku 
bën pjesë dhe relatori. 

2. Kur kërkesa, megjithëse është në kompetencë të Gjykatës Kushtetuese dhe është paraqitur nga 
subjekti që legjitimohet, nuk është e plotë, kolegji ia kthen kërkuesit për plotësim, duke treguar 
shkaqet e kthimit dhe afatin e plotësimit të saj. Pas kësaj, kur kërkesa paraqitet e plotësuar, 
kalon përsëri për shqyrtim paraprak në kolegj. Kërkesa e paplotësuar nuk merret në shqyrtim. 

3. Kur kërkesa është paraqitur nga subjekti që legjitimohet dhe çështja është në kompetencë të 
Gjykatës Kushtetuese, kolegji vendos kalimin e çështjes në seancë plenare, ndërsa kur ajo nuk 
është paraqitur nga subjekti që legjitimohet ose çështja nuk është në kompetencë të Gjykatës 
Kushtetuese, kolegji vendos moskalimin e çështjes në seancë plenare. Në të gjitha rastet, kur 
ndonjë nga gjyqtarët e kolegjit nuk është i një mendimi me të tjerët, kërkesa i kalon për 
shqyrtim paraprak Mbledhjes së Gjyqtarëve, e cila vendos me shumicë votash për kalimin ose jo 
të çështjes në seancë plenare. 

4. Në të gjitha rastet e mësipërme, kolegji ose Mbledhja e Gjyqtarëve nuk shqyrton zgjidhjen në 
themel të çështjes. 

5. Për ankesat, lutjet dhe çdo korrespondencë tjetër që nuk përmban elementet e kërkesës, në 
kuptim të nenit 28 të këtij ligji, veprohet administrativisht. 

  

KREU VI 

 

FUNKSIONIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE 

  

Neni 32 

Shqyrtimi në seancë plenare 

  

1. Gjykata Kushtetuese shqyrton çështjen në seancë plenare. 
2. Në seancë plenare marrin pjesë të gjithë gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, por në asnjë rast jo 

më pak se dy të tretat e tyre. 

Neni 33 

Thirrja dhe drejtimi i seancës plenare 



1. Seancën plenare të Gjykatës Kushtetuese e thërret dhe e drejton Kryetari i Gjykatës 
Kushtetuese. 

2. Me miratimin e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, seancën plenare mund ta thërrasë dhe ta 
drejtojë një gjyqtar i saj. 

Neni 34 

Të drejtat e gjyqtarit në gjykimin kushtetues 

  

Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese ka të drejtë:  

a) të marrë pjesë në shqyrtimin e çdo çështjeje, me përjashtim të rasteve kur ndalohet nga ligji; 

b) të njihet me përmbajtjen dhe gjithë materialet e çështjes në shqyrtim; 

c) gjatë shqyrtimit, t’u drejtojë pyetje e të kërkojë shpjegime nga pjesëmarrësit në gjykim, si dhe 

nga personat e thirrur si dëshmitarë ose ekspert; 

ç) të marrë pjesë në bisedimet përfundimtare dhe të shfaqë lirisht mendimin e tij për mënyrën e 

përfundimit të çështjes që shqyrtohet. 

  

Neni 35 

Detyrat e gjyqtarit në gjykimin kushtetues 

Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese duhet: 

a) të përgatisë çështjen për gjykim, si dhe të marrë masat e duhura për zhvillimin e seancës plenare; 

b) të votojë për mënyrën e zgjidhjes së çështjes; 

c) të ruajë sekretin e diskutimeve dhe të votimit. 

Neni 36 

Heqja dorë nga shqyrtimi i çështjes 

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese është i detyruar të heqë dorë nga shqyrtimi i një çështjeje 

konkrete kur: 

a) ka marrë pjesë në hartimin e aktit objekt shqyrtimi; 

b) për shkak të lidhjeve fisnore apo lidhjeve të tjera me pjesëmarrësit në gjykim vihet në dyshim 

objektiviteti i tij; 



c) në çdo rast tjetër kur vërtetohen arsye serioze njëanshmërie. 

2. Heqja dorë miratohet nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, derisa çështja nuk ka kaluar në 

seancë plenare. Më pas, heqja dorë vendoset me shumicën e votave të gjyqtarëve pjesëmarrës në 

proces. 

Neni 37 

Përjashtimi i gjyqtarit 

1. Pjesëmarrësit në gjykim kanë të drejtë të kërkojnë përjashtimin e gjyqtarit në çdo fazë të 
zhvillimit të gjykimit kur ekziston një nga rastet e parashikuara në nenin 36 të këtij ligji dhe 
gjyqtari nuk heq dorë nga shqyrtimi i çështjes. 

2. Për përjashtimin e gjyqtarit vendos shumica e gjyqtarëve që marrin pjesë në shqyrtimin e 
çështjes. Gjyqtari, për të cilin kërkohet përjashtimi, pasi dëgjohet nuk merr pjesë në votim. Kur 
votat ndahen në mënyrë të barabartë, gjyqtari quhet i përjashtuar. 

Neni 38 

Njoftimi dhe pjesëmarrja në seancë plenare 

1. Për orën dhe datën e zhvillimit të seancës plenare duhet të njoftohet kërkuesi, subjekti i 
interesuar ose përfaqësuesit e tyre. 

2. Njoftimi bëhet nga kryesekretaria e Gjykatës Kushtetuese të paktën 10 ditë para datës së 
caktuar për zhvillimin e seancës plenare. 

3. Njoftimi bëhet me shkresë zyrtare, me fletë-thirrje postare dhe në raste të ngutshme me 
telegram ose me faks, që i dorëzohen palëve ose anëtarëve madhorë të familjes. Kur ndonjë nga 
pjesëmarrësit në gjykimin kushtetues nuk i dihet vendqëndrimi ose ndodhet me qëndrim të 
përhershëm jashtë shtetit, njoftimi bëhet me shpallje në selinë e Gjykatës Kushtetuese, të 
paktën 1 muaj përpara datës së caktuar për zhvillimin e seancës plenare. 

4. Në seancë plenare marrin pjesë kërkuesi, subjekti i interesuar, përfaqësuesit e tyre dhe 
dëshmitarët ose ekspertët kur ka të tillë. 

5. Mungesa e njoftimit shkakton shtyrjen e seancës plenare, duke caktuar një datë tjetër për 
zhvillimin e saj, si dhe duke bërë njoftimet përkatëse. 

6. Kur kërkuesi, subjekti i interesuar ose përfaqësuesit e tyre, megjithëse janë njoftuar, nuk 
paraqiten në seancë plenare dhe për këtë nuk kanë paraqitur shkaqe të përligjura, seanca 
plenare zhvillohet në mungesë. 

Neni 39 

Pjesëmarrësit në gjykimin kushtetues 

1. Pjesëmarrës në gjykimin kushtetues janë: 
a) Subjekti që ka paraqitur kërkesën ose përfaqësuesi i tij. 
b) Subjektet kundër të cilëve është paraqitur kërkesa ose që kanë interes të drejtëpërdrejtë për 
çështjen që shqyrtohet. 
c) Organi që ka nxjerrë aktin. 
ç) Organet shtetërore që janë në mosmarrëveshje për kompetencë. 



2. Në rastet kur pjesëmarrës në gjykimin kushtetues janë organe shtetërore, ato përfaqësohen nga 
drejtuesit e tyre dhe në mungesë nga persona të autorizuar me shkrim. 

3. Përfaqësues të pjesëmarrësve në gjykimin kushtetues mund të jenë avokatët, të cilët pajisen me 
prokurë ose caktohen si të tillë me deklarim në seancë plenare. 

4. Dhoma Kombëtare e Avokatisë cakton listën e avokatëve që mund të marrin pjesë në shqyrtimin 
e çështjeve në Gjykatën Kushtetuese. 

  

Neni 40 

Thirrja e ekspertit 

1. Me kërkesën e pjesëmarrësve në gjykim ose kryesisht, Gjykata Kushtetuese mund të thërrasë 
me cilësinë e ekspertit persona që kanë njohuri të posaçme në fushën e shkencës, teknikës ose 
artit për konstatimin dhe sqarimin e fakteve që kanë lidhje me çështjen në shqyrtim. 

2. Eksperti e jep mendimin e tij me shkrim, por mund të dëgjohet edhe në seancë plenare. 

Neni 41  

Thirrja e dëshmitarit 

Kur shihet e domosdoshme për sqarimin e fakteve që lidhen me çështjen në shqyrtim, me kërkesën e 

pjesëmarrësve në gjykim ose kryesisht, Gjykata Kushtetuese mund të thërrasë e të pyesë në seancë 

plenare persona me cilësinë e dëshmitarit. 

  

  

Neni 42 

Kërkimi i dokumenteve 

1. Kur shihet e domosdoshme, me kërkesën e pjesëmarrësve në gjykim ose kryesisht, Gjykata 
Kushtetuese mund të kërkojë dokumente të cilat kanë lidhje me çështjen në shqyrtim. 

2. Dokumentet e kërkuara administrohen në seancë plenare. 

Neni 43 

Zhvillimi i seancës plenare 

Shqyrtimi i çështjes në seancë plenare ndjek këto rregulla: 

a) Deklarohet çelja e seancës plenare nga kryesuesi i saj. 

b) Verifikohet paraqitja e pjesëmarrësve.  

c) Verifikohet legjitimiteti i pjesëmarrësve ose i përfaqësuesve të tyre. 



ç) Pyeten pjesëmarrësit nëse kanë kërkesa paraprake dhe vendoset për to. 

d) Lexohet kërkesa nga gjyqtari relator. 

dh) Ftohen pjesëmarrësit të parashtrojnë kërkesat dhe kundërshtimet, duke filluar nga subjekti që 

ka paraqitur kërkesën. 

e) Pjesëmarrësit në proces japin shpjegime ose bëjnë sqarime për pyetjet e gjyqtarëve. 

ë) Administrohen provat dhe ftohen pjesëmarrësit të japin mendime për përmbajtjen e tyre. 

f) Ftohen pjesëmarrësit të bëjnë kërkesat përfundimtare. 

g) Deklarohet nga kryesuesi mbyllja e seancës plenare dhe tërheqja për vendim. 

  

Neni 44 

Riçelja e seancës plenare 

1. Nëse pas mbylljes të seancës plenare çmohet e domosdoshme sqarimi i rrethanave plotësuese, 
të cilat kanë rëndësi të veçantë për çështjen në shqyrtim, vendoset riçelja e saj. 

2. Vendimi për riçeljen e seancës plenare merret me shumicë votash nga gjyqtarët që kanë qenë të 
pranishëm në seancën plenare.  

3. Vendimi për riçeljen e seancës plenare u njoftohet pjesëmarrësve në gjykimin kushtetues, të 
cilët kanë të drejtë të marrin pjesë në të dhe t’u jepet fjala nëse e kërkojnë, për të bërë 
shpjegime që i çmojnë në interes të tyre. 

Neni 45 

E drejta për pezullim 

1. Gjykata Kushtetuese, kryesisht ose me kërkesë të palës, kur vlerëson se zbatimi i ligjit ose i aktit 
mund të sjellë pasoja që prekin interesa shtetërorë, shoqërorë ose të individëve sipas rastit, me 
vendim të Mbledhjes së Gjyqtarëve ose në seancën plenare, urdhëron pezullimin e ligjit ose të 
aktit. Pezullimi vazhdon derisa vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi. 

2. Vendimi për masën e pezullimit i njoftohet organit përkatës që ka nxjerrë ligjin ose aktin, si dhe 
bëhet publikimi i tij.  

3. Gjykata Kushtetuese në çdo fazë të shqyrtimit të çështjes, me vendim në seancën plenare, mund 
të heqë masën e pezullimit.  

4. Gjykata Kushtetuese duhet të shprehet në vendimin përfundimtar për vazhdimësinë ose jo të 
masës së pezullimit. 

Neni 46 

Procesverbali i seancës plenare 



Në seancën plenare të Gjykatës Kushtetuese mbahet procesverbal, i cili, në përfundim të saj, 

nënshkruhet nga kryesuesi i seancës plenare dhe sekretari që e mban atë. 

  

  

Neni 47 

Afati i fillimit të shqyrtimit të çështjes 

Shqyrtimi i çështjeve në Gjykatën Kushtetuese duhet të fillojë jo më vonë se 2 muaj nga paraqitja e 

kërkesës. 

  

  

Neni 48 

Kufijtë e shqyrtimit të çështjes 

1. Kufijtë e shqyrtimit të çështjes janë brenda objektit të kërkesës dhe shkaqeve të parashtruara në 
të. 

2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të kërkesës dhe akteve të tjera normative, vendos për 
çdo rast Gjykata Kushtetuese. 

  

  

KREU VII 

 

PROCEDURAT E VEÇANTA 

Procedura për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjeve  

ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën dhe  

me marrëveshjet ndërkombëtare 

  

Neni 49 

1.  
Për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjit ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën ose 
me marrëveshjet ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të Presidentit 
të Republikës, të Kryeministrit, të jo më pak se një të pestës të deputetëve dhe të Kryetarit të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit. 



2. Këtë të drejtë e kanë edhe Avokati i Popullit, organet e qeverisjes vendore, organet e bashkësive 
fetare, partitë politike, si dhe organizatat e tjera, vetëm kur argumentojnë se çështja lidhet me 
interesat e tyre. 

  

Neni 50 

Kërkesat në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjit ose të akteve të tjera 

normative me Kushtetutën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, mund të paraqiten brenda 3 vjetëve 

nga hyrja në fuqi e tyre. 

  

  

Neni 51 

Gjatë shqyrtimit të kërkesave të parashikuara nga nenet 49 e 50 të këtij ligji, Gjykata Kushtetuese 

vlerëson: 

a)përmbajtjen e ligjeve dhe të akteve normative; 

b)formën e ligjeve dhe të akteve normative; 

c)procedurën për miratimin, shpalljen dhe hyrjen në fuqi të tyre. 

Procedura për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjeve  

ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën dhe  

me marrëveshjet ndërkombëtare 

Neni 52 

  

1. Gjykata Kushtetuese shqyrton pajtueshmërinë me Kushtetutën të marrëveshjeve 
ndërkombëtare para ratifikimit. 

2. Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje për shqyrtimin e këtyre çështjeve vetëm pasi bëhet kërkesë 
nga subjektet e parashikuara në nenin 134 shkronjat “a”, “b”, “c” e “ç” të Kushtetutës, si dhe 
nga subjektet e parashikuara në shkronjat “dh”, “e”, “ë” e “f” të Kushtetutës, për çështje që 
lidhen me interesat e tyre. 

3. Në rast se çështja ka kaluar në seancë plenare, pezullohen procedurat për ratifikimin e 
marrëveshjes. Shqyrtimi i kërkesës përfundon brenda 1 muaji nga data e paraqitjes së saj. 

4. Në rast se Gjykata Kushtetuese vendos papajtueshmërinë e marrëveshjes ndërkombëtare me 
Kushtetutën, ajo nuk mund të ratifikohet. 

  

Neni 53 



1. Marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë ratifikuar para hyrjes në fuqi të Kushtetutës dhe që 
janë të papajtueshme me të, mund të paraqiten në Gjykatën Kushtetuese vetëm nga Këshilli i 
Ministrave. 

2. Në rast se Gjykata Kushtetuese konstaton se marrëveshja ndërkombëtare e ratifikuar me ligj 
përmban dispozita që bien në kundërshtim me Kushtetutën, ajo vendos shfuqizimin e aktit të 
ratifikimit të saj. 

  

Procedurat lidhur me mosmarrëveshjet e kompetencave  

  

Neni 54 

1. Në mbështetje të nenit 131 shkronja “ç” të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese shqyrton 
konfliktet e kompetencës ndërmjet pushteteve, si dhe ndërmjet pushtetit qendror dhe 
qeverisjes vendore dhe kur mosmarrëveshja ka lidhje të drejtëpërdrejtë me ushtrimin e 
veprimtarisë së tyre.  

2. Gjykata Kushtetuese merr në shqyrtim këto konflikte kur subjektet përkatëse e kanë 
konsideruar veten kompetente për të vendosur për çështje konkrete dhe sipas rastit kanë 
nxjerrë aktet për rregullimin e saj ose kur subjektet nuk e kanë konsideruar veten kompetente 
të vendosin në raste të veçanta.  

3. Kërkesa para Gjykatës Kushtetuese ngrihet nga subjektet në konflikt ose nga subjektet e cenuara 
drejtpërdrejt nga konflikti.  

4. Çdo lloj akti me karakter ligjor e nënligjor, veprim ose mosveprim i organeve të pushteteve ose i 
organeve të qeverisjes vendore, që kanë çuar në mosmarrëveshje kompetencash midis tyre, 
përbëjnë bazat për fillimin e shqyrtimit të këtyre çështjeve.  

  

Neni 55 

Kërkesa për shqyrtimin e këtyre mosmarrëveshjeve paraqitet brenda 6 muajve nga çasti i lindjes së 

konfliktit. 

  

  

Neni 56 

Gjykata Kushtetuese vendos se cili organ i pushtetit ka në kompetencë të tij zgjidhjen e çështjes 

konkrete, për të cilën ka lindur mosmarrëveshja . 

Kur zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës është e lidhur me akte ligjore ose nënligjore të nxjerra 

nga organet palë në konflikt, Gjykata Kushtetuese për zgjidhjen e mosmarrëveshjes shqyrton edhe 

kushtetutshmërinë apo ligjshmërinë e aktit.  

  



Procedura për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së partive  

dhe të organizatave të tjera politike 

  

Neni 57 

1. Për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së partive dhe të organizatave të tjera politike, si dhe të 
veprimtarisë së tyre, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të Presidentit të 
Republikës, të Kryeministrit dhe të jo më pak se një të pestës së deputetëve. 

2. Kërkesa mund të paraqitet në çdo kohë në Gjykatën Kushtetuese. 

  

Neni 58 

Gjykata Kushtetuese shqyrton dhe vendos: 

a) nëse partia ose organizata politike është krijuar në përputhje me dispozitat kushtetuese; 

b) nëse veprimtaria e partisë ose e organizatës politike përputhet me Kushtetutën. 

  

Neni 59 

Kur Gjykata Kushtetuese çmon se ka të dhëna që veprimtaria e mëtejshme e një partie ose organizate 

politike cenon rendin kushtetues ose interesat shtetërorë apo publikë, sipas rastit, me vendim të 

veçantë të Mbledhjes së Gjyqtarëve ose në seancë plenare, mund të vendosë pezullimin e veprimtarisë 

së partisë ose të organizatës politike deri në dhënien e vendimit përfundimtar. 

  

Neni 60 

1. Kur Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se krijimi i një partie ose organizate politike vjen 
në kundërshtim me Kushtetutën, ajo shfuqizon aktin e krijimit. 

2. Kur Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se veprimtaria e një partie ose organizate politike 
vjen në kundërshtim me Kushtetutën, ajo vendos sipas rastit ndalimin e kësaj veprimtarie ose 
urdhëron çregjistrimin e saj.  

Procedurat për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës 

dhe vërtetimin e pamundësisë së ushtrimit të funksioneve të tij 

  

Neni 61 



1. Gjykata Kushtetuese për deklarimin e shkarkimit të Presidentit të Republikës vihet në lëvizje me 
vendimin e Kuvendit që ka vendosur shkarkimin e tij nga detyra. 

2. Vendimi i Kuvendit duhet të përmbajë një përshkrim të argumentuar të shkeljes së rëndë të 
Kushtetutës ose të krimit të rëndë, si dhe të shoqërohet me provat përkatëse. 

3. Gjykata Kushtetuese, një kopje të vendimit të Kuvendit dhe të provave përkatëse, ia dërgon 
Presidentit të Republikës, i cili ka të drejtë të japë me shkrim sqarimet që i çmon të nevojshme. 

  

Neni 62 

1. Gjykata Kushtetuese për kalimin e çështjes në seancë plenare vendos me shumicën e anëtarëve 
të saj. 

2. Në seancën plenare ka të drejtë të jetë i pranishëm Presidenti i Republikës ose një përfaqësues i 
tij. 

  

Neni 63 

1. Kur Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se Presidenti i Republikës ka shkelur rëndë 
Kushtetutën ose ka kryer një krim të rëndë, deklaron shkarkimin e tij nga detyra. Në të kundërt, 
Gjykata Kushtetuese shfuqizon vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 

2. Rregullat e përcaktuar në nenin 61 pikat 1, 2 dhe 3 zbatohen edhe në rastin e vërtetimit 
përfundimisht të faktit të pamundësisë së ushtrimit të detyrës nga Presidenti i Republikës. Në 
këtë rast, Gjykata Kushtetuese vendos vërtetimin e faktit të pamundësisë për ushtrimin e 
detyrës ose rrëzon kërkesën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kur ajo nuk gjendet e 
bazuar. 

Zgjedhshmëria dhe papajtueshmëria me ushtrimin  

e funksioneve të Presidentit të Republikës 

  

Neni 64 

1. Për çështjet që lidhen me zgjedhshmërinë e Presidentit të Republikës dhe për papajtueshmëritë 
në ushtrimin e funksioneve të tij, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të jo më pak 
se një të pestës së deputetëve ose të partive politike. 

2. Në rastin e zgjedhshmërisë, Gjykata Kushtetuese vendos shfuqizimin e vendimit të Kuvendit të 
Republikës së Shqipërisë ose rrëzimin e kërkesës. 

3. Në rastin e papajtueshmërisë për ushtrimin e detyrës, Gjykata Kushtetuese vendos deklarimin e 
papajtueshmërisë me ushtrimin e funksioneve të Presidentit të Republikës ose rrëzimin e 
kërkesës.  

Neni 65 

Kur Presidenti i Republikës jep dorëheqjen gjatë kohës që çështja për shkarkimin e tij është në shqyrtim 

në Gjykatën Kushtetuese ose mandati i tij përfundon, Gjykata Kushtetuese pushon procedimin e 

mëtejshëm. Gjykata Kushtetuese i rifillon procedurat kur kjo kërkohet nga Kuvendi ose nga ai vetë. 



  

Procedura për shqyrtimin e zgjedhshmërisë 

dhe papajtueshmërisë në ushtrimin e funksionit të deputetit 

Neni 66 

1. Për shqyrtimin e zgjedhshmërisë së deputetëve, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë 
të Presidentit të Republikës ose të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 

2. Gjykata Kushtetuese verifikon zgjedhjen e deputetëve me kërkesë të partisë politike ose të 
kandidatit për deputet të pavarur, duke zbatuar në këtë rast edhe dispozitat ligjore për zgjedhjet 
e përgjithshme. 

3. Kërkesa për papajtueshmëri mund të paraqitet në Gjykatën Kushtetuese nga Kuvendi, përsa 
kohë vazhdon mandati i deputetit, ndërsa kërkesa për shqyrtimin e zgjedhshmërisë së 
deputetëve mund të paraqitet brenda 6 muajve nga konstatimi i faktit të pazgjedhshmërisë. 

  

Neni 67 

1. Në rastet kur Gjykata Kushtetuese verifikon zgjedhshmërinë e deputetëve, ajo vendos, sipas 
rastit, rrëzimin e kërkesës ose shfuqizimin e aktit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 

2. Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës për zgjedhshmërinë ose papajtueshmërinë e deputetit, 
Gjykata Kushtetuese, vendimin e saj ia dërgon Kuvendit. 

  

Procedurat e shqyrtimit të kushtetutshmërisë së ligjeve  

të kërkuara nga gjykatat 

Neni 68 

1. Kur gjykata ose gjyqtari gjatë një procesi gjyqësor dhe në çdo kohë, kryesisht ose me kërkesë të 
palëve, çmon se ligji është antikushtetues dhe kur ka lidhje të drejtpërdrejtë midis ligjit dhe 
zgjidhjes së çështjes konkrete, nuk e zbaton atë, duke vendosur pezullimin e shqyrtimit të 
mëtejshëm të çështjes dhe dërgimin e materialeve të saj Gjykatës Kushtetuese, për t’u shprehur 
për kushtetutshmërinë e ligjit. 

2. Në vendimin e saj gjykata apo gjyqtari duhet të përcaktojnë dispozitat e ligjit që ata çmojnë se 
janë të papajtueshme me normat konkrete ose parimet e tjera të Kushtetutës, të cilat ligji nuk i 
ka respektuar ose i ka cenuar, si dhe shkaqet për të cilat kërkohet shfuqizimi i tij.  

  

Neni 69 

1. Gjykata Kushtetuese, kur konstaton se çështja nuk është e plotë dhe në përputhje me nenin 68 
të këtij ligji, ia kthen atë gjykatës që e ka dërguar. Kjo e fundit detyrohet të plotësojë materialet 
brenda 1 muaji nga data e mbërritjes. 



2. Kur materialet e dosjes janë të plota dhe në përputhje me nenin 68, Gjykata Kushtetuese cakton 
datën e seancës për shqyrtimin e çështjes, duke njoftuar gjykatën dhe thirrur subjektet e 
interesuara. 

  

Neni 70 

1. Gjykata Kushtetuese, gjatë shqyrtimit të çështjeve të parashikuara në nenet 68 e 69 të këtij ligji 
dhe për arsye që kanë të bëjnë me kushtetutshmërinë e një ligji konkret, publikon faktin se 
çështja është nën shqyrtimin e saj. 

2. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes materialet, së bashku me vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese, i dërgohen gjykatës konkrete. 

3. Në rastet kur Gjykata Kushtetuese e shfuqizon ligjin si antikushtetues, vendimin e saj ia njofton 
Kuvendit dhe Këshillit të Ministrave. 

  

Interpretimi i Kushtetutës 

Neni 71 

1. Gjykata Kushtetuese, në mbështetje të paragrafit 1 të nenit 124 të Kushtetutës bën 
interpretimin përfundimtar të saj. 

2. Kërkesën për interpretim të Kushtetutës kanë të drejtë ta paraqesin subjektet e përmendura në 
shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të paragrafit 1 të nenit 134 të Kushtetutës, ndërsa subjektet e 
tjera që përmenden në shkronjat “dh”, “e”, “ë” dhe “f”, vetëm për çështje që lidhen me 
interesat e tyre. 

3. Në kërkesën e paraqitur duhet të saktësohet se cila dispozitë apo pjesë e saj kërkohet të 
interpretohet. 

4. Subjekti, që pretendohet se e ka interpretuar gabim Kushtetutën, është gjithashtu palë në 
gjykim. 

5. Shqyrtimi i kërkesave të tilla mund të bëhet në seancë plenare edhe mbi shqyrtimin e 
dokumenteve. 

  

  

KREU VIII 

 

VENDIMET E GJYKATES KUSHTETUESE 

  

Neni 72 

Marrja e vendimit dhe shpallja e tij 



1.  
Bisedimet si dhe votimi i vendimit bëhen pa praninë e personave të tjerë. 

2. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese merren me shumicën e votave të të gjithë gjyqtarëve të saj. 
Abstenimi nuk lejohet. 

3. Vendimi nënshkruhet nga të gjithë gjyqtarët e pranishëm në shqyrtimin e çështjes. 
4. Për shpalljen e vendimit njoftohen pjesëmarrësit në proces. Mungesa e tyre nuk pengon 

shpalljen e tij. 
5. Vendimi jepet “Në Emër të Republikës së Shqipërisë”. 
6. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese shpallet i arsyetuar dhe lexohet nga kryesuesi i seancës ose nga 

një gjyqtar i caktuar prej tij. 
7. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka fuqi detyruese të përgjithshme dhe është përfundimtar. 
8. Gjyqtari që mbetet në pakicë ka të drejtë të arsyetojë mendimin e tij që i bashkohet vendimit 

dhe botohet bashkë me të. 
9. Kopje të vendimit mund t’u jepen pjesëmarrësve në proces me kërkesën e tyre, kundrejt tarifës 

së caktuar. 

  

Neni 73 

Shtyrja e bisedimit dhe votimit 

1. Kur ndonjëri prej gjyqtarëve që ka marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes mungon në bisedime 
ose në votim, Mbledhja e Gjyqtarëve nuk zhvillohet dhe shtyhet për një datë tjetër. 

2. Në qoftë se edhe pas kësaj, pjesëmarrja e gjyqtarit nuk mund të sigurohet brenda një afati të 
arsyeshëm, Gjykata vendos përfundimisht për çështjen, kur formohet shumica absolute e 
anëtarëve të saj. 

3. Në rast se kjo shumicë nuk formohet dhe ekziston mundësia për përfshirjen në këtë gjykim të 
gjyqtarëve të tjerë, që më parë nuk kanë marrë pjesë në të, seanca riçelet dhe shqyrtimi i 
çështjes fillon nga e para. 

Neni 74 

Refuzimi i kërkesës 

  

Kur gjatë votimit votat ndahen në mënyrë të barabartë ose në atë mënyrë që asnjë përfundim i çështjes 

nuk votohet nga shumica e kërkuar, Gjykata Kushtetuese vendos refuzimin e kërkesës. Refuzimi nuk 

përbën pengesë që kërkuesi të riparaqesë kërkesën në rast se krijohen kushte për formimin e shumicës 

së kërkuar. 

  

Neni 75 

Mosndryshimi i vendimit 

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, pas votimit, konsiderohet i marrë dhe nuk mund të ndryshohet. 



  

Neni 76 

Efektet juridike të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 

1. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese që ka shfuqizuar një ligj apo akt normativ si të papajtueshëm me 
Kushtetutën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, si rregull sjell efekte juridike nga data e 
hyrjes së tij në fuqi. 

2. Vendimi ka fuqi prapavepruese vetëm: 

a) ndaj një dënimi penal edhe gjatë kohës që është në ekzekutim, nëse ai lidhet drejtpërdrejt me 

zbatimin e ligjit ose të aktit normativ të shfuqizuar; 

b) ndaj çështjeve që shqyrtohen nga gjykatat, derisa vendimet e tyre nuk kanë marrë formë të 

prerë; 

ç) ndaj pasojave ende të paezauruara të ligjit apo aktit normativ të shfuqizuar. 

  

Neni 77 

Efektet juridike të vendimeve gjyqësore 

Vendimet e gjykatave të çdo shkalle, të cilat shfuqizohen nga Gjykata Kushtetuese, nuk kanë fuqi juridike 

nga çasti i marrjes së tyre. Çështja i dërgohet për shqyrtim gjykatës, vendimi i të cilës është shfuqizuar. 

  

  

Neni 78 

Njoftimi i vendimit 

Kur vendoset shfuqizimi i ligjit ose aktit dhe marrëdhëniet e lindura kërkojnë rregullim juridik, 

vendimi i Gjykatës Kushtetuese i njoftohet organeve përkatëse që të marrin masat e parashikuara 

në vendimin e saj. 

  

  

Neni 79 

Vendimi interpretues 



Vendimi i Gjykatës Kushtetuese që bën interpretimin e Kushtetutës ka fuqi prapavepruese. 

  

  

Neni 80 

Interpretimi dhe plotësimi i vendimit 

1. Gjykata Kushtetuese nuk mund të anullojë ose të ndryshojë vendimin e saj, por ajo ka të drejtë: 
a) të interpretojë vendimin në rast dyshimi ose mosmarrëveshje për kuptimin e tij, pa ndryshuar 
në asnjë rast përmbajtjen; 
b) të plotësojë vendimin ose të ndreqë gabimet në shkrim, në llogari ose ndonjë pasaktësi të 
dukshme të lejuar në të, brenda 2 muajve nga shpallja e vendimit. 

2. Shqyrtimi i çështjeve të mësipërme bëhet në seancë plenare, me pjesëmarrje të palëve. 

  

Neni 81 

Ekzekutimi i vendimeve 

1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme për zbatim. 
2. Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese sigurohet nga Këshilli i Ministrave me anën e 

organeve përkatëse të administratës shtetërore. 
3. Gjykata Kushtetuese mund të caktojë vetë një organ tjetër që ngarkohet me zbatimin e vendimit 

të saj dhe, kur është e nevojshme, edhe mënyrën e ekzekutimit të tij. 
4. Personat që nuk zbatojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese ose pengojnë zbatimin e tyre, kur 

veprimi nuk përbën vepër penale, dënohen me gjobë deri në 100 mijë lekë nga kryetari i 
Gjykatës Kushtetuese, vendimi i të cilit është i formës së prerë dhe përbën titull ekzekutiv. 

  

KREU IX 

 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TE FUNDIT 

  

Neni 82 

Mbarimi i mandatit dhe përtëritja 

  

1. Mandati i gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të zgjedhur në vitin 1992, mbaron në vitin 2001. 



2. Gjyqtarët e tjerë zëvëndësues, të zgjedhur sipas ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat 
kryesore kushtetuese”, me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, do të qëndrojnë në detyrë 
12 vjet nga data e zgjedhjes. 

3. Përtëritja e Gjykatës Kushtetuese pas vitit 2001 do të bëhet sipas mbarimit të mandatit të secilit 
gjyqtar. 

  

Neni 83 

Përjashtimi nga taksat dhe rregullimi i shërbimeve e shpenzimeve 

1. Procedurat në Gjykatën Kushtetuese përjashtohen nga taksat. 
2. Për shërbimet që kryhen, si dhe për shpenzimet e bëra gjatë gjykimit të çështjes, vendos Gjykata 

Kushtetuese. 

Neni 84 

Detyrimi për të dhënë dokumente 

  

Çdo organ shtetëror, person fizik ose juridik, detyrohet t’i japë Gjykatës Kushtetuese dokumente, të 

dhëna e njoftime kur këto kërkohen e çmohen të nevojshme për shqyrtimin e çështjes. 

  

  

Neni 85 

Detyrimi për publikim i njoftimeve 

Mjetet shtetërore të informimit janë të detyruara që të bëjnë publike njoftimet e dërguara nga Gjykata 

Kushtetuese për çështje që lidhen me veprimtarinë e saj. 

  

Neni 86 

Zbatimi i ligjit të ri 

Për kërkesat dhe çështjet që janë në shqyrtim datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen 

dispozitat e këtij ligji. 

  

  

Neni 87 



Shfuqizimi i ligjit 

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet ligji nr.8373, datë 15.7.1998 "Për organizimin dhe 

funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë". 

 


