
 

 

 
 
 
 

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

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ______ Prot.           Tiranë, më ____.___.2021 

 

 

VENDIM 

Nr. 319, datë 22.07.2021 

 

PËR  

HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM  

ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË  

DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në pikën 1, të nenit 147 dhe në shkronjën “a”, pika 1, të 

nenit 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në shkronjën “a”, pika 2, të nenit 61 

dhe në shkronjën “c”, të nenit 86, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në pikën 1, të nenit 46, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në nenin 5, të Vendimit të tij 

nr. 23, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit 

të përkohshëm të gjyqtarit”, i ndryshuar, me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, 

 

V E N D O S I : 

 

I. Hapja e procedurës dhe shpallja e kërkesës për kandidatura 

 

1. Hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Krujë. 

 

2. Shpalljen e kërkesës për kandidatura, nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së 

parë, për transferim të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, për 

një pozicion të lirë.  

 

3. Afati i paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm është deri më datë 29.07.2021. 

 

4. Në momentin e aplikimit kandidati duhet të paraqesë këto dokumente : 

 

a) Kërkesën për shprehjen e interesit për transferim të përkohshëm me pëlqim në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë; 

 

b) Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/e-mail); 



 

 

 

c) Fotokopjen e kartës së identitetit; 

 

ç) Deklaratën “Për dhënien e pëlqimit për transferim të përkohshëm” sipas formularit 

bashkëlidhur këtij Vendimi; 

 

d) Vetëdeklarimin për mospasjen masë disiplinore në fuqi, zbatimi i të cilës mund të 

shmanget për shkak të transferimit, sipas formularit bashkëlidhur këtij Vendimi; 

 

dh) Vetëdeklarimin për mosqenien në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas 

përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, sipas formularit 

bashkëlidhur këtij Vendimi. 

 

5. Dokumentacioni sipas pikës 4 të këtij vendimi, duhet të dorëzohet nga kandidati në Zyrën 

e Protokollit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

II. Informacion për kriteret dhe kohëzgjatjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim 

 

6. Kriteret e transferimit të përkohshëm me pëlqim janë si më poshtë: 

a) Transferimi i përkohshëm nuk duhet të cenojë funksionimin e gjykatës ku kandidati ka 

caktimin e përhershëm; 

b) Dobia e transferimit të përkohshëm duhet të jetë më e madhe se efekti negativ që 

shkaktohet në gjykatën ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm; 

c) Kandidati nuk duhet të jetë i transferuar përkohësisht ose duke shërbyer në skemën e 

delegimit; 

ç) Kandidati nuk duhet të jetë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund 

të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; 

d) Kandidati nuk duhet të gjendet në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas 

përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

7. Kohëzgjatja e transferimit të përkohshëm me pëlqim është deri në një vit. Ky transferim 

mund të përsëritet. 

 

8. Kohëzgjatja e transferimit të përkohshëm me pëlqim mund të përfundojë para afatit: 

a) me kërkesë të gjyqtarit të transferuar përkohësisht, për shkaqe të justifikuara; 

b) kur vazhdimi i transferimit të përkohshëm do të passillte cenim të funksionimit të 

gjykatës ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm; 

c) kur dobia e transferimit të përkohshëm është më e vogël se efekti negativ i shkaktuar 

në gjykatën ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm; 



 

 

ç) kur ndaj gjyqtarit të transferuar përkohësisht merret masë disiplinore, zbatimi i së cilës 

mund të shmanget për shkak të transferimit të tij; 

d) kur gjyqtari i transferuar përkohësisht jep dorëheqjen nga statusi i magjistratit; 

dh) kur gjyqtari i transferuar përkohësisht largohet nga detyra. 

 

9. Për shqyrtimin e kërkesave për transferim të përkohshëm me pëlqim, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ndjek procedurën e përcaktuar në Vendimin e tij nr. 23, datë 07.02.2019, “Mbi 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit”, i ndryshuar.  

 

10. Transferimi i përkohshëm me pëlqim i gjyqtarit bëhet me vendim të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

ZËVENDËSKRYETAR 

 

MAKSIM QOKU               

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEKLARATË  

 

PËR 

DHËNIE PËLQIMI PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM 

  

 

 

Unë __________________, aktualisht gjyqtar/e pranë Gjykatës ______________________, 

me vullnetin tim të lirë, mbështetur në nenin 46 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, shpreh pëlqimin tim për transferimin e 

përkohshëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, sipas Vendimit nr. __, datë __.__.____, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Lëshuar më ___.___.2021 

 

 

DEKLARUESI 

 

 

_________________________________ 

(Emri, atësia, mbiemri)  

(Nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VETËDEKLARIM 

 

PËR MASA DISIPLINORE 

 

Unë gjyqtari/ja _____________ (emër, atësia, mbiemri), në cilësinë e kandidatit për transferim 

të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, sipas Vendimit nr.___, datë 

__.__.____, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, përkundrejt përgjegjësisë ligjore, 

DEKLAROJ SE: 

Nuk kam masë disiplinore në fuqi, zbatimi i të cilës mund të shmanget për shkak të 

transferimit. 

 

Lëshuar më ___.___.2021 

 

 

DEKLARUESI 

 

 

_________________________________ 

(Emri, atësia, mbiemri)  

(Nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VETËDEKLARIM 

 

PËR SITUATËN E PAPAJTUESHMËRISË AMBIENTALE 

 

Unë gjyqtari/ja _____________ (emër, atësia, mbiemri), në cilësinë e kandidatit për transferim 

të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, sipas Vendimit nr.___, datë 

__.__.____, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në përmbushje të detyrimit të përcaktuar në pikën 

5, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, përkundrejt përgjegjësisë ligjore, 

DEKLAROJ SE: 

Nuk do të ndodhem në situatën papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3, të nenit 8, të 

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

ndryshuar. 

 

Lëshuar më ___.___.2021 

 

 

DEKLARUESI 

 

 

_________________________________ 

(Emri, atësia, mbiemri)  

(Nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

KOMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 

 

Nr. ______ Prot.           Tiranë, më ____.___.2021 

RELACION 

 

MBI PROJEKTVENDIMIN “PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË  

TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT 

GJYQËSOR KRUJË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA” 

 

Me shkresën nr. 165 prot., datë 16.06.2021 (protokolluar në Këshill me aktin nr. 2946 prot., 

datë 21.06.2021), Kryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë ka kërkuar emërim ose 

komandim të gjyqtarëve, duke parashtruar se: “... aktualisht pranë kësaj gjykate ushtrojnë 

funksionin tre gjyqtar, gjyqtarja znj. Enkeleida Hoxha, caktuar me vendimin Nr.14, datë 

10.02.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar dhe me Vendim nr. 53, datë 15.02.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është e 

pezulluar nga detyra e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, për aq kohë sa është 

në fuqi masa e sigurimit personal “Arrest në burg”, duke patur parasysh  ngarkesën e lartë 

me shkrese nr. 105 prot., date 15.04.2021 (bashkëlidhur) ju jemi drejtuar duke kërkuar që nga 

ana e Këshillit të mundësohej emërimin ose komandimin e 2 gjyqtarëve të tjerë pranë kësaj 

gjykate. Me  kërkesën e sotme duam t’ju bëjmë me dije se gjyqtarja Elisabeta Gjoni është 

shtatëzanë dhe me datë 15 korrik shkëputet nga puna duke filluar lejen e pjesshme vjetore dhe 

me pas lejen e lindjes.  Në këto kushte Gjykata e Krujës do të mbetet me 2 gjyqtarë konkretisht 

Alma Kolgjoka dhe Arnisa Kelliçi. Në gjykatën tonë gjykohen të gjitha kërkesat e të dënuarve 

të cilët vuajnë dënimin në IEVP Fushë-Krujë, pas shkëputjes së gjyqtares Gjoni kërkesat për 

delegim gjyqtaresh do te vijojnë të rriten duke mos patur mundësin të gjykohet asnjë çështje 

me trup gjykues të përberë nga tre gjyqtare dhe gjithashtu as çështje penale themeli.... ”. 

 

Për shkak të situatës dhe ngarkesës së punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës analizoi atë në funksion të adresimit të nevojave të saj vlerësuar në 

raport me mbarëvajtjen e gjykatës nën prizmin e sigurimit të mundësive për të patur shpejtësi 

dhe efikasitet të funksionimit të saj, për të garantuar akses të barabartë në gjykatë të çdo 

personi, si dhe për të siguruar një ngarkese të orientuar drejt barazisë mes gjyqtarëve që 

ushtrojnë funksionin në gjykatat administrative, sipas përcaktimeve të bëra në nenet 5 dhe 15, 

pika 5, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Sipas Dekreti të Presidentit të Republikës nr.7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë është 4 (katër) gjyqtarë, numër ky i gjyqtarëve që vijon të 

jetë ende në fuqi ndërsa Këshilli nuk ka marr një vendim për numrin e gjyqtarëve për gjykatë, 



 

 

në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, sikurse kjo përcaktohet në nenin 90 të tij.  

 

Aktualisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë ushtrojnë funksionin tre gjyqtarë dhe 

konkretisht: znj. Alma Kolgjoka (që ushtron edhe funksionin e Kryetarit së Gjykatës); znj. 

Arnisa Kelliçi dhe znj. Elisabeta Gjoni, të cilët kanë caktim të përhershëm në këtë gjykatë.  

 

Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë kanë caktimin e përhershëm, por nuk ushtrojnë 

funksionin e gjyqtarit, edhe: znj. Engjëllushe Tahiri, e cila me Vendimin e Këshillit nr. 432, 

datë 14.10.2020, është komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë deri më 

20.10.2023; si dhe znj. Enkeleida Hoxha, e cila me Vendim e Këshillit nr. 53, datë 15.02.2021 

është e pezulluar nga detyra e gjyqtares1, ndërsa me Vendimin e Këshillit nr. 92, datë 

17.03.2021, ajo është shkarkuar nga detyra e gjyqtarit.  

 

Ndërkohë, sipas njoftimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, gjyqtarja znj. Elisabeta Gjoni, 

nuk do të jetë në detyrë prej datës 15.07.2021, për shkaqe shëndetësore (leje barrëlindje). 

Referuar Ligjit nr. 7703/1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, ajo gëzon 

mbrojtje nga sistemi i sigurimeve shoqërore për 365 ditë.  

 

Thënë sa më lart, pas datës 15.07.2021, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë janë në detyrë 

vetëm dy gjyqtarë, ndërsa ka dy pozicione të lira të përkohshme. 

 

Lidhur me ngarkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për periudhën 01.01.2021 - 

15.07.2021, ajo paraqitet si mëposhtë: 

 

Nr. Gjyqtari 

Nr. çështjeve  

të mbartura 

nga 2020 

Nr. çështjeve 

të regjistruara 

të reja 2021 

Nr. çështjeve 

të gjykuara 

01.01.2021 - 

15.07.2021 

Nr. Çështjeve 

në shqyrtim 

1. 
Alma Kolgjoka 

(Hoxha) 
96 263 276 83 

2. Enkeleida Hoxha 68 18 86 0 

3. Elisabeta Gjoni 130 495 330 295 

4. Arnisa Kelliçi 206 502 516 192 

Totali   500 1278 1208 570 

 

Referuar të dhënave më lart, ngarkesa mesatare për gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Krujë, sa i përket tre gjyqtarëve në detyrë, për këtë periudhë të vitit 2021, rezulton të jetë rreth 

564 çështje për gjyqtar, ngarkesë kjo që vlerësohet e shumë e lartë. Duket që të tre gjyqtarët në 

detyrë, gjatë kësaj periudhe të vitit 2021, kanë evaduar me shumë se 70% të ngarkesës së punës, 

 
1 Për shkak se ndaj saj është caktuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg”, me Vendimin Nr.14, datë 
10.02.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 



 

 

por ngarkesa që mbetet për dy gjyqtarë, pas ndërprerjes së përkohshme të ushtrimit të 

funksionit nga gjyqtari i tretë, është përsëri e lartë, mesatarisht 285 çështje për secilin nga ata, 

patur parasysh edhe ngarkesën që do të vijë nga çështjet e regjistruara rishtazi në periudhën në 

vijim. 

 

Përtej ngarkesës së punës të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në pikëpamje të 

funksionalitetit të saj, vlen të evidentohet fakti se referuar përcaktimeve në kodet e procedurave 

gjyqësore (civile dhe penale), prania e gjyqtarit të tretë është i domosdoshëm në veçanti për 

gjykimin e çështjeve në lëndë penale. Mund të përmendet se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, 

për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve, në vijimësi ka paraqitur nevojë për caktimin e 

gjyqtarëve në çështje gjyqësore të veçanta, nga gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme. Është e qartë se me largimin e një gjyqtari dhe 

qenien në detyrë të vetëm dy gjyqtarëve, nevojat e kësaj gjykate për caktim gjyqtari në çështje 

gjyqësore të veçanta patjetër do të jenë shumë më të larta, ndërsa ajo nuk do të mund të gjykojë 

çështje civile dhe penale me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, çështjet penale me gjyqtar 

të vetëm në rastet e gjykimit të zakonshëm apo dhe çdo lloj çështje në rast të pengesave ligjore 

të gjyqtarëve të saj në detyrë.     

 

Bazuar në të dhënat sa sipër, rezulton që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë të klasifikohet si 

“gjykatë në nevojë”, në kuptim të shkronjës “a”, pika 2, neni 3, të Rregullores “Mbi kriteret 

dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, miratuar me Vendimin nr.23, datë 

07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, i ndryshuar (më poshtë referuar si Rregullorja e 

Transferimit të Përkohshëm). Sipas kësaj dispozite:  “... a) “Gjykatë në nevojë” nënkupton 

gjykatën në të cilën ka një ose disa pozicione të lira të përkohshme, situatë e cila cënon 

funksionimin normal të saj”. 

 

Në situatën që ndodhet Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, Komisioni vlerëson se adresimi i 

nevojave të saj mund të bëhet përmes transferimit të përkohshëm të një gjyqtari. 

 

Sa i përket hapjes së procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në rastin konkret, 

Komisioni vlerëson se ekzistojnë dy kushtet që lejojnë atë, përcaktuar ato në pikën 1, të nenit 

46, të Ligjit për Statusin, sikundër edhe në pikat 1 dhe 2, të nenit 4, të Rregullores së 

Transferimit të Përkohshëm. 

 

Konkretisht, në pikën 1, të nenit 46, të Ligjit për Statusin, dispozitë që rregullon pikërisht 

transferimin e përkohshëm të gjyqtarit, përcaktohet se: “1. Në rastin kur në skemën e delegimit 

nuk ka magjistrat të disponueshëm, Këshilli mund t'i kërkojë magjistratit në një nga gjykatat 

ose prokuroritë me ngarkesën më të ulët, i cili përmbush kriteret për t'u transferuar ose për t'u 

ngritur në detyrë në pozicionin përkatës, të japë pëlqimin që për një periudhë të caktuar të 

transferohet përkohësisht në atë pozicion. ...”. 

 

Kurse në pikat 1 dhe 2, të nenit 4, të Rregullores së Transferimit të Përkohshëm, përcaktohet 

se: “1. Transferimi i përkohshëm i gjyqtarit kryhet vetëm kur nevoja e gjykatës nuk mund të 

plotësohet nëpërmjet skemës së delegimit. 2. Transferimi i përkohshëm i gjyqtarit kryhet vetëm 



 

 

atëherë kur në gjykatën në të cilën do të transferohet ka të paktën një pozicion të lirë të 

përkohshëm”. 

 

Duke ardhur në rastin konkret, konstatohet në skemën e delegimit nuk ka magjistratë të 

disponueshëm, pasi të 12 gjyqtarët e komanduar/caktuar tashmë në skemën e delegimit, për 

shkak të nevojave imediate në pikëpamje të funksionalitetit të disa gjykatave të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm, por edhe të disa gjykatave të posaçme, janë caktuar për të gjykuar 

për një periudhë 1-vjeçare pranë këtyre gjykatave. Konkretisht, gjyqtarët e skemës së 

delegimit: znj. Arta Duka, z. Dritan Hasani dhe znj. Sonjela Voskopi janë caktuar për të gjykuar 

pranë Gjykatës së Apelit Korçë; znj. Igerta Hysi dhe z. Florian Kalaja janë caktuar për të 

gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës; z. Laurent Fuçia dhe z. Engert Pëllumbi janë caktuar 

për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, z. Sokol Pina është caktuar për të gjykuar pranë 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër, z. Tonin Stërkaj është caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës së 

Apelit Shkodër, z. Gentian Marku është caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër; z. Erjon Bani dhe 

znj. Atalanta Zeqiraj, janë caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për rrjedhojë, nevojat e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë nuk mund të plotësohet nëpërmjet skemës së delegimit. 

 

Vlen të përmendet se nevojat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë nuk mund të adresohen as 

nëpërmjet masave të tjera, sikurse janë ato sipas Vendimit të Këshillit nr.30, datë 14.02.2019, 

“Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”, mbasi sipas këtij vendimi, mundësohet caktimi i gjyqtarëve në çështje gjyqësore 

te veçanta vetëm në kushtet e padisponueshmërisë ligjore të gjyqtarëve të asaj gjykate për 

gjykimin e tyre. Në rastin konkret nevoja është për gjykimin në vijimësi të çështjeve te 

regjistruara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, pra për një periudhë të caktuar kohe dhe jo 

për çështje gjyqësore te veçanta. Lidhur me këtë moment mbahet parasysh rregullimi i pikës 2, 

të nenit 5, të Rregullores së Transferimit të Përkohshëm, sipas të cilit: “Këshilli shtyn shpalljen 

e vendeve të lira për transferim kur çmon se nevoja në gjykatën në të cilën synohet transferimi 

nuk është emergjente. Këshilli konsideron edhe marrjen e masave të tjera për adresimin e 

nevojës në gjykatën në të cilën synohet transferimi”. 

 

Ndaj sa sipër, Komisioni vlerëson se për plotësimin e nevojave që paraqet Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Krujë, Këshilli duhet të orientohet në përcaktimet e Rregullores së Transferimit të 

Përkohshëm, duke hapur kryesisht procedurën e transferimit të përkohshëm në pozicionin e 

lirë të përkohshëm pranë kësaj gjykate, sikurse përcaktohet në pikën 1, të nenit 5, të Rregullores 

së Transferimit të Përkohshëm, sipas të cilit: “Kur një gjykatë është në nevojë dhe në skemën 

e delegimit nuk ka gjyqtar të disponueshëm, mbi kërkesë të gjykatës në nevojë ose kryesisht, 

kur vlerëson se nevoja e gjykatës ekziston dhe plotësimi i saj mund të bëhet vetëm përmes 

transferimit të përkohshëm, mbi propozim të Komisionit te Zhvillimit të Karrierës, Këshilli 

shpall pozicionin e lirë të përkohshëm që është i hapur për transferim dhe u bën thirrje 

gjyqtarëve për të dhënë pëlqimin”.  

 



 

 

Bazuar sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor 

projektvendimin “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”. 

 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në dy Krerë dhe 10 pika. 

 

Kreu I i projektvendimit bën fjalë për hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës për 

kandidatura. 

 

Konkretisht, në pikën 1, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohet hapja e procedurës së 

transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

 

Më tej, në pikën 2, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohet shpallja e kërkesës për 

kandidatura, nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë, për transferim të 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, për një pozicion të lirë.  

 

Në pikën 3, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohet afati i paraqitjes së kërkesave për 

transferim të përkohshëm, i cili mbetet të përcaktohet nga Këshilli në momentin e shqyrtimit 

të projektvendimit. Sa i përket afatit të kandidimit, në nenin 46 të Ligjit për Statusin nuk 

përcaktohet një afat konkret, ndaj, për analogji me afatet e përcaktuara nga ligji për procedura 

të tjera kandidimi, Këshilli duhet të konsiderojë një afat optimal që të sigurojë njohjen e 

gjyqtarëve për vendimin e Këshillit dhe mundësinë për ata për të kandiduar, ku si i tillë mund 

të konsiderohet një afat 7-ditor.   

 

Ndërsa në pikën 4, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohen dokumentet që kandidati duhet 

të paraqes në momentin e aplikimit dhe konkretisht: a) Kërkesën për shprehjen e interesit për 

transferim të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë; b) Jetëshkrimin, 

me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/e-mail); c) Fotokopjen e kartës së identitetit; 

ç) Deklaratën “Për dhënien e pëlqimit për transferim të përkohshëm” sipas formularit 

bashkëlidhur këtij Vendimi; d) Vetëdeklarimin për mospasjen masë disiplinore në fuqi, zbatimi 

i të cilës mund të shmanget për shkak të transferimit, sipas formularit bashkëlidhur këtij 

Vendimi; dh) Vetëdeklarimin për mosqenien në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas 

përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, sipas formularit bashkëlidhur këtij 

Vendimi. 

 

Së fundi, në pikën 5, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohet vendi i dorëzimit të 

dokumentacionit nga kandidat, pikërisht në Zyrën e Protokollit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Në Kreun II të projektvendimit jepet informacioni për kriteret dhe kohëzgjatjen e transferimit 

të përkohshëm me pëlqim. 

 

Kështu, në pikën 6, të këtij Kreu të projektvendimit përcaktohen kriteret e transferimit të 

përkohshëm me pëlqim dhe konkretisht: a) Transferimi i përkohshëm nuk duhet të cenojë 



 

 

funksionimin e gjykatës ku kandidati ka caktimin e përhershëm; b) Dobia e transferimit të 

përkohshëm duhet të jetë më e madhe se efekti negativ që shkaktohet në gjykatën ku gjyqtari 

ka caktimin e përhershëm; c) Kandidati nuk duhet të jetë i transferuar përkohësisht ose duke 

shërbyer në skemën e delegimit; ç) Kandidati nuk duhet të jetë nën efektet e një mase 

disiplinore, zbatimi i së cilës mund të shmanget për shkak të transferimit të përkohshëm; d) 

Kandidati nuk duhet të gjendet në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve 

të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

Më tej, në pikën 7, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohet kohëzgjatja e transferimit të 

përkohshëm me pëlqim, pikërisht deri në një vit, si dhe se ky transferim mund të përsëritet. 

 

Në pikën 8, të këtij Kreu të projektvendimit, përcaktohen rastet e përfundimit para afatit të 

kohëzgjatjes së transferimit të përkohshëm me pëlqim dhe konkretisht: a) me kërkesë të 

gjyqtarit të transferuar përkohësisht, për shkaqe të justifikuara; b) kur vazhdimi i transferimit 

të përkohshëm do të passillte cenim të funksionimit të gjykatës ku gjyqtari ka caktimin e 

përhershëm; c) kur dobia e transferimit të përkohshëm është më e vogël se efekti negativ i 

shkaktuar në gjykatën ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm; ç) kur ndaj gjyqtarit të transferuar 

përkohësisht merret masë disiplinore, zbatimi i së cilës mund të shmanget për shkak të 

transferimit të tij; d) kur gjyqtari i transferuar përkohësisht jep dorëheqjen nga statusi i 

magjistratit; dh) kur gjyqtari i transferuar përkohësisht largohet nga detyra. 

 

Kurse në pikën 9 të projektvendimit përcaktohet se për shqyrtimin e kërkesave për transferim 

të përkohshëm me pëlqim, Këshilli i Lartë Gjyqësor ndjek procedurën e përcaktuar në 

Vendimin e tij nr. 23, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën 

e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, i ndryshuar.  

 

Në pikën e fundit të projektvendimit, pikën 10, përcaktohet se transferimi i përkohshëm me 

pëlqim i gjyqtarit bëhet me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet edhe hyrja e tij në fuqi, pikërisht menjëherë me botimin 

në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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