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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

OPINION 

 

MBI  

KANDIDATEN QË KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR  

PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, ZNJ. {…},   

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 79, shkronja “b”, të Ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe në nenet 53, 54, 57 dhe 58, të 

Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, me Vendimin nr. 400, datë 7.10.2020, ka shpallur kërkesën për kandidatura nga 

radhët e gjyqtarëve, për t’u komanduar, me pëlqimin e tyre, për një pozicion “nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin” në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve.  

 

Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është përcaktuar 5 (pesë) ditë nga e nesërmja e 

shpalljes së vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim, që ka përfunduar më datë 

12.10.2020, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është paraqitur vetëm një kërkesë. 

 

Konkretisht, më datë 09.10.2020, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa e 

znj.{…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, nëpërmjet të cilës ka shfaqur 

interes për t’u komanduar në pozicionin e shpallur si “nëpunës përgjegjës për vlerësimin” në 

Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve.  

 

Duke qenë se Këshilli i Lartë Gjyqësor në rastin konkret, veç shpalljes së procedurës së 

komandimit është njëkohësisht dhe vetë institucioni që ka nevojë për gjyqtarin e komanduar, 

procedura e komandimit sipas Vendimit Nr.400, datë 7.10.2020, kalon në dy faza verifikimi: 

 

1. Në fazën e parë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt-opinion për çdo 

kandidat dhe vlerëson nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të 

gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt-opinioni për çdo kandidat shqyrtohet 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor jo më vonë se një javë pas njoftimit të Kryetarit të Këshillit 

për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të 

tij. Këshilli vendos përjashtimin nga komandimi të kandidatit, komandimi i të cilit nuk 

është në përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku ai ushtron funksionin apo kur për 

kandidatin verifikohet ndonjë prej kritereve të tjera ndaluese të komandimit.     

 

2. Në fazën e dytë  procedura e komandimit vijon me vlerësimin e kritereve preferenciale të 

kandidimit për të gjithë kandidatët që nuk janë përjashtuar nga kandidimi në fazën e parë. 

Ky vlerësim bëhet nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, i 

cili, kur çmon të nevojshme, mund të intervistojë kandidatin për verifikimin e kritereve të 

kandidimit. Intervista dokumentohet në një procesverbal me shkrim. Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale brenda dy javëve i paraqet Këshillit të 

Lartë Gjyqësor një raport ku pasqyrohen të dhënat rreth përmbushjes nga kandidatët të 
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kritereve të kandidimit, përveç edhe një renditje të tyre duke filluar nga kandidati i 

vlerësuar më mirë. Krahas kësaj, Komisioni i paraqet Këshillit dhe një propozim për 

komandim me emrat e katër kandidatëve të renditur më lart.         

 

Sa më sipër, në përgatitjen e këtij Projekt-Opinioni për kandidaten znj.{…}, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës verifikoi ekzistencën ose jo të ndonjë prej kritereve ndaluese, si dhe 

vlerësoi cenimin apo dëmtimin e funksionalitetit të gjykatës ku kandidatja ushtron detyrën 

e gjyqtares, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë. 

 

Kriteret (Kushtet) e komandimit përcaktohen në nenin 53, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Po ashtu ato, krahas 

kritereve specifike, janë përcaktuar në pikën 4, të Kreut II, të Vendimit nr. 400, datë 07.10.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Konkretisht, në këtë dispozitë parashikohet se: 

“Kriteret (Kushtet) e komandimit janë: 

a) Kandidati të ketë të paktën 3 (tre) vjet përvojë si gjyqtar ; 

b) Komandimi nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e lartë të gjykatës ku kandidati ushtron 

funksionin e gjyqtarit; 

c) Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar; 

d) Kandidati të mos jetë i komanduar; 

e) Kandidati, që ka qenë i komanduar më parë: 

i) të ketë shërbyer jo më pak se pesë vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së 

mëparshme të komandimit; 

ii) të mos ketë kaluar kohëzgjatjen maksimale të komandimit prej më shumë se dhjetë 

vjet gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të detyrës; 

f)  Kandidati të mos ketë masë disiplinore në fuqi”. 

       

Në lidhje me kriteret/kushtet ndaluese të komandimit, nga dokumentacioni i depozituar 

dhe dosja personale e gjyqtarit, rezulton se: 

        

Gjyqtarja {…}, ushtron detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë prej datës 

25.06.2010, pas emërimit me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 6622, datë 25.6.2010. Ajo 

ka një eksperiencë profesionale në punë mbi 5 vjet, nuk ndodhet në një pozicion me mandat të 

kufizuar, nuk është dhe as ka qenë më parë e komanduar dhe nuk ka masë disiplinore në fuqi. Në 

këto kushte, për këtë gjyqtare nuk ekziston asnjë kriter/kusht ndalues komandimi. 

 

Në lidhje me cenimin apo dëmtimin e funksionalitetit (interesit të lartë) të gjykatës ku 

kandidatja ushtron funksionin, nga informacioni i marrë më datë 13.10.2020, nëpërmjet 

postës elektronike, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë dhe Opinioni i Kryetares së 

Gjykatës, rezulton se:  

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje ka në organikën e saj 5 gjyqtarë, të cilët janë efektivisht në 

detyrë. Këshilli i Lartë Gjyqësor është aktualisht në përfundim të procedurës së komandimit të 

gjyqtares Lorena Çabej, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, në pozicionin e 

ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë.  

 

Aktualisht ngarkesa e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje është 470 çështje, ndërkohë që 

ngarkesa e gjyqtares {…} është 73 çështje.  
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Në opinionin e Kryetares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, sa i përket kandidimit të 

znj.{…}, ajo shprehet se në eventualitetin e komandimit nga Këshilli të dy gjyqtarëve të kësaj 

gjykate, si dhe ushtrimit nga ana e saj (Kryetares) edhe të detyrës së anëtares së Kolegjit 

Zgjedhor, në gjykatë mund të krijohej ngarkesë e lartë dhe, për pasojë, Këshilli do të duhej të 

merrte masa për plotësimin e trupës gjyqësore me qëllim vijimin e funksionimit normal të saj. 

 

Vlen të përmendet se, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas përfundimit të procedurave të verifikimit për 

kandidatët për magjistratë, profili gjyqtar, të sapodiplomuar, në eventualitetin e krijimit të 

vendeve vakante pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, mbetet të ketë në vëmendje 

plotësimin e organikës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë me qëllim ruajtjen e 

funksionalitetit të saj.  

 

Në rrethanat si më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se komandimi i znj. {…} në 

Njësisë së Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

përballë ngarkesës së çështjeve që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë ka aktualisht, sikundër 

edhe pritshmërisë pozitive për caktimin në këtë gjykatë të magjistratëve të sapodilomuar, nuk 

passjell cenim të interesave të larta të kësaj gjykate për sa kohë funksionaliteti i saj do të vijojë të 

ruhet. 

  

Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor 

që të vendosë: 

 

Miratimin e opinionit për përfshirjen e kandidates znj.{…}, gjyqtare pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lushnjë, në procedurat e komandimit pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

KOMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


