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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

 

NJOFTIM I DATËS 24.11.2021 

 

PËR  

HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM  

ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 546, datë 23.11.2021, ka vendosur:  

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

Gjyqësor Gjirokastër dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor fton: 

  

Çdo gjyqtar të interesuar, që plotëson kriteret e trasnferimit më pëlqim, për të paraqitur 

kërkesë për transferim.  

 

Kriteret e transferimit të përkohshëm me pëlqim janë: 

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

caktimin e përhershëm; 

b) Dobia e trasnferimit 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. 
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Kohëzgjatja e transferimit të përkohshëm me pëlqim, në pozicionin e shpallur, është deri në 

një vit. Ky transferim mund të përsëritet. 

 

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 cënim 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. 

 

Procedura e shqyrtimit të kërkesave për transferim të përkohshëm me pëlqim përcaktohet 

në Vendimin nr. 23, datë 07.02.2019, të Këshilli i Lartë Gjyqësor, “Mbi miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, i 

ndryshuar.  

 

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 Gjirokastër; 

 

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 Vendimit nr. 546, datë 23.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

 

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

për shkak të transferimit, sipas formularit bashkëlidhur Vendimit nr. 546, datë 23.11.2021, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

 

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 

Vendimit nr. 546, datë 23.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Afati i paraqitjes së kërkesës për trasnferim me pëlqim dhe dokumentacionit shoqërues është 

deri më datë 03.12.2021. 

 

Dokumentacioni i kandidimit duhet të dorëzohet nga kandidati në Zyrën e Protokollit pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, në adresën: Rruga “Ana Komnena”, Godina “Poli i Drejtësisë”, 

Tiranë. 

 

Pas përfundimit të afatit të kandidimit, lista e kandidatëve do të publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Të gjithë të interesuarit për më tepër informacion lidhur me procedurat e kandidimit mund 

të vizitojnë faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke u konsultuar me Vendimin   

nr. 545, datë 23.11.2021, “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”. 

 

 

  

 

 

 

 


