
 
LIGJ 

Nr. 88/2012 
 

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 

 
Në mbështetje të neneve 83 pika 1 dhe 177 të Kushtetutës, me propozimin e më shumë se një 

të pestës së anëtarëve të Kuvendit, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 

Në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, 
bëhen këto ndryshime: 

 
Neni 1 

 
Neni 73 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 73 
 
1. Deputeti nuk mban përgjegjësi për mendimet e shprehura në Kuvend dhe votat e dhëna prej 

tij në ushtrim të funksionit. Kjo dispozitë nuk zbatohet në rastin e shpifjes. 
2. Deputeti nuk mund të arrestohet ose t’i hiqet liria në çfarëdo lloj forme apo ndaj tij të 

ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e Kuvendit. 
3. Deputeti mund të ndalohet ose të arrestohet pa autorizim kur kapet në kryerje e sipër ose 

menjëherë pas kryerjes së një krimi. Në këto raste, Prokurori i Përgjithshëm njofton menjëherë 
Kuvendin, i cili, kur konstaton se nuk ka vend për procedim, vendos për heqjen e masës. 

4. Për çështjet e parashikuara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, Kuvendi mund të diskutojë në 
seancë me dyer të mbyllura, për arsye të mbrojtjes së të dhënave. Vendimi merret me votim të hapur.”. 

 
Neni 2 

 
Neni 126 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 126 
 
Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e 

marra në ushtrim të funksioneve të tij. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese nuk mund të arrestohet apo t’i 
hiqet liria në çfarëdo forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e 
vetë gjykatës, përveçse nëse kapet në kryerje e sipër ose menjëherë pas kryerjes së një krimi. Në këtë 
rast, Prokurori i Përgjithshëm vë menjëherë në dijeni 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.”. 

 
Neni 3 

 

Neni 137 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 137 
 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Lartë gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra 
në ushtrim të funksioneve të tij.  

 
 



 
2. Gjyqtari i Gjykatës së Lartë nuk mund të arrestohet apo t’i hiqet liria në çfarëdo forme apo 

ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e Gjykatës Kushtetuese, përveçse 
nëse kapet në kryerje e sipër ose menjëherë pas kryerjes së një krimi. Në këtë rast, Prokurori i 
Përgjithshëm vë menjëherë në dijeni 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. Gjyqtarët gëzojnë imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrim të 
funksioneve të tyre gjyqësore.  

4. Gjyqtari nuk mund të arrestohet ose t’i hiqet liria në çfarëdo forme apo ndaj tij të ushtrohet 
kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, përveçse nëse kapet 
gjatë kryerjes ose menjëherë pas kryerjes së një krimi. Në këtë rast, Prokurori i Përgjithshëm vë 
menjëherë në dijeni Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili mund të vendosë për heqjen e masës.”.   

 

Neni 4 
 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Miratuar në datën 18.9.2012 
 
 

Shpallur me dekretin nr.7779, datë 9.10.2012 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bujar Nishani 

VENDIM 
Nr. 37/2012 

 
PËR RRËZIMIN E PROJEKTLIGJIT  “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, 

DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË“, TË NDRYSHUAR 
(Nisma e propozuar nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, datë 20.7.2012) 
 
Në mbështetje të nenit 177 pika 1 të Kushtetutës dhe të nenit 77/b të Rregullores së Kuvendit, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
I. Rrëzimin e projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta 

e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, (Nisma e propozuar nga Grupi Parlamentar i Partisë 
Socialiste, datë 20.7.2012). 

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYETARE 
Jozefina Topalli (Çoba) 

 
Miratuar në datën 18.9.2012 
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