
1 

 

 

 

 

 
R E P U B { … }  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

Nr. ________ Prot.       Tiranë, më ___.___.2022 

 

 OPINION 

MBI  KANDIDATËT QË KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR  

NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

 

I. Hyrje  

 

1. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 86, shkronja “d”, të Ligjit nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenet 53, 54, 57 dhe 58 të Ligjit nr.96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në kërkesën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, me vendimin nr. vendimin nr. 486, datë 14.11.2022 ka 

vendosur: “Shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në 

Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për:  “Këshilltar”; 

2. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është data 30 Nëntor. 

3. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim, pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor kanë paraqitur kërkesë 2(dy) kandidate.  

4. Me shkresën nr. 6022, datë 18.11.2022, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar 

kërkesa e gjyqtares {…}, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Sarandë. Znj. {…} ka shfaqur vullnetin për t’u komanduar në Zyrën e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për pozicionin “Këshilltar”. 

5. Me shkresën nr.6100, datë 23.11.2022 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar 

kërkesa e gjyqtares {…}, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Lushnjë. Znj. {…} ka shfaqur gjithashtu vullnetin për t’u komanduar në Zyrën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për pozicionin “Këshilltar”. 

6. Në vendimin nr. 486, datë 14.11.2022 të Këshillit, konkretisht në Kreun II të tij, është 

përcaktuar edhe procedura që do të ndiqet nga Këshilli. 

6.1 “Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, do të vlerësojë plotësimin e kushteve të komandimit nga 

kandidatët që do të aplikojnë. Ky vlerësim do bëhet brenda dy javëve pas përfundimit të afatit 

të aplikimit. Komisioni përgatit një projekt-opinion për çdo kandidat, i cili 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 mund të vendos përjashtimin nga komandimi të kandidatit kur komandimi nuk është 
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në përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që 

kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të tjera të komandimit.”  

6.2 Sipas parashikimit të bërë në pikën 7 të Kreut II, Këshilli i Lartë Gjyqësor, i përcjell 

menjëherë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë aplikimet e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet 

për komandimin në pozicionin “Këshilltar”.  

6.3 Në pikën 8  të këtij Kreu, parashikohet se: “Brenda dy javëve nga marrja e kërkesës, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor, vendos për komandimin, në pozicionin respektiv të kandidatit të përzgjedhur 

nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë.” 

 

 

II. Vlerësimi i Komisionit  

 

7. Në respektim të procedurës që duhet të ndiqet sipas vendimit nr. 486, datë 14.11.2022 të 

Këshillit në fazën e parë, brenda dy javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt-opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse 

komandimi nuk është në përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku kandidati ushtron 

funksionin.  

8. Në këto rrethana Komisioni i Zhvillimit të Karrierës harton Projekt-opinionin për kandidatet: 

{…} dhe {…}.  

9. Në përgatitjen e këtij opinioni për këto kandidate, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

verifikon, ekzistencën ose jo të ndonjë prej kushtet ndaluese si dhe vlerëson cenimin apo 

dëmtimin e funksionalitetit të gjykatës ku ushtron detyrën gjyqtari që ka paraqitur kërkesën 

për komandim. 

 

i. Në lidhje me kushtet ndaluese të komandimit. 

a. {…} 

10. 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 janë përcaktuar në 

pikën 3, Kreu II të Vendimit të Këshillit nr. 486, datë 14.11.2022. Konkretisht, në këtë pikë të 

këtij vendimi përcaktohet se: “Kushtet e komandimit janë:  

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

ushtron funksionin e gjyqtarit; 

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

c) Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; 

ç) Kandidati, që ka qenë i komanduar më parë, duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 

(pesë) vjet si  gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit; 

d) Kandidati nuk duhet të ketë masë disiplinore në fuqi. 

10.1 Lidhur me kushtet e komandimit sipas shkronjave “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të pikës 3, të vendimit 

të sipërcituar të Këshillit, sipas informacionit të marrë, nga Departamenti i Burimeve Njerëzore 

dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, mbështetur në të dhënat e dosjes 

personale të kandidatit, rezulton se:  
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11. Znj. {…} ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, titulli Jurist, pranë Universitetit të 

Tiranës në datë 10.07.2010, dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2018. Me 

vendim nr. 136, datë 19.07.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor emërohet gjyqtar. Me vendim 

nr. 149, datë 30.07.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Sarandë, ku dhe aktualisht ushtron detyrën. Vjetërsia në ushtrimin e 

funksionit të magjistratit është 3 vite.  

      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.  

ii. Kriteret e komandimit të përcaktuara nga institucioni  

Referuar nenit 54/3 të ligjit 96/2016 “Për statusin” rezulton se plotësohen Kriteret specifike të 

komandimit për pozicionin “Këshilltar”, të kërkuara nga Institucioni përkatës, të cilat janë:  

 

a) Kandidati magjistrat në kohën e kandidimit të ketë të paktën 2 vjet përvojë pune si 

magjistrat; 

b) Kandidati magjistrat duhet të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; 

Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidatja dhe dokumentet në dosjen personale rezulton se 

plotësohen kriteret specifike.  

 

12. Në këto kushte, për këtë gjyqtare, nuk ekziston asnjë kusht ndalues komandimi dhe plotësohet 

kriteret specifike të kërkuara nga Institucioni. 

b. {…}  

i. Në lidhje me kushtet ndaluese të komandimit. 

 

13. 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 janë përcaktuar në 

pikën 3, Kreu II të Vendimit të Këshillit nr. 486, datë 14.11.2022. Konkretisht, në këtë pikë të 

këtij vendimi përcaktohet se: “Kushtet e komandimit janë:  

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

funksionin e gjyqtarit; 

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

c) Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; 

ç) Kandidati, që ka qenë i komanduar më parë, duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 (pesë) vjet 

si  gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit; 

d) Kandidati nuk duhet të ketë masë disiplinore në fuqi. 

13.1 Lidhur me kushtet e komandimit sipas shkronjave “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të pikës 3, të vendimit 

të sipërcituar të Këshillit, sipas informacionit të marrë, nga Departamenti i Burimeve Njerëzore 

dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, mbështetur në të dhënat e dosjes 

personale të kandidatit, rezulton se:  

14. Znj. {…} ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, titulli Jurist, pranë Universitetit të 

Tiranës në datë 30.06.2011, dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2020. Me 
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vendim nr. 474, datë 20.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor emërohet gjyqtare. Me vendim 

nr. 509, datë 27.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lushnjë, ku dhe aktualisht ushtron detyrën. Vjetërsia në ushtrimin e 

funksionit të magjistratit është 2 vite.  

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.  

iii. Kriteret e komandimit të përcaktuara nga institucioni  

14.2Referuar nenit 54/3 të ligjit 96/2016 “Për statusin” rezulton se plotësohen Kriteret specifike të 

komandimit për pozicionin “Këshilltar”, të kërkuara nga Institucioni përkatës, të cilat janë: 

a) Kandidati magjistrat në kohën e kandidimit të ketë të paktën 2 vjet përvojë pune si 

magjistrat; 

b) Kandidati magjistrat duhet të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; 

Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidatja dhe dokumentet në dosjen personale rezulton se 

plotësohen kriteret specifike.  

 

15. Në këto kushte, për këtë gjyqtare, nuk ekziston asnjë kusht ndalues komandimi dhe plotësohet 

kriteret specifike të kërkuara nga Institucioni. 

 

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

  

16. Sa i përket cenimit apo dëmtimit të funksionalitetit (interesit të lartë) të gjykatës ku 

kandidati ushtron funksionin, nga raportimet periodike dhe informacioni e mendimi i 

marrë nga kryetarja e gjykatës respektive, rezulton se:  

17. Gjykata e rrethit gjyqësor Sarandë (informacion i dërguar  nga vetë kandidatja, e cila 

ushtron aktualisht funksionin e zëvendëskryetares së gjykatës).  

18. Në këtë gjykatë ushtrojnë efektivisht funksionin 5 (pesë)  gjyqtar. Tabela në vijim jep 

informacion mbi çështjet që ka gjykuar dhe ka në shqyrtim secili gjyqtar: 

 

Nr. Gjyqtari 

Nr. çështjeve  të 

mbartura nga 

vitet e 

mëparshme 

Nr. çështjeve të 

regjistruara të reja  

Nr. çështjeve 

të gjykuara 

Nr. çështjeve 

në shqyrtim 

1. {…} 186 348 312 211 

2. {…} 343 447 408 368 

3. {…} 240 432 386 318 

4. {…} 227 496 457 224 

5. {…}  63 13 98 

  Të Deleguar    

5 {…} 2   2 

6 {…} 1   1 

7 {…} 2   2 
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19. Në mungesë të Kryetarit të gjykatës, në cilësinë e zëvendëskryetares, vlerësoj se aktualisht 

ngarkesa në punë është relativisht e lartë, por e shkaktuar nga fakti se si pasojë e procesit të 

Vlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve janë ndryshuar trupat gjyqësore në 

vazhdimësi duke sjellë edhe mbartjen e çështjeve gjyqësore të vjetra. Njëkohësisht ka pasur 

ndikim situata e pandemisë së COVID-19, si dhe bojkoti i seancave gjyqësore nga Dhoma 

Kombëtare e Avokatisë në muajin korrik 2022. Referuar edhe raportimeve periodike që janë 

përpiluar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, numri i çështjeve të themelit me palë 

kundërshtare ka një tendencë të lehtë në ulje dhe duke marrë në referencë edhe Hartën e re 

Gjyqësore, sipas së cilës edhe fshatrat që i përkasin Bashkisë Himarë, por që deri në këtë 

moment kanë qenë në kompetencën lëndore dhe territoriale të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Sarandë, do të jenë kompetencë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, numri i çështjeve do 

të ketë ulje të mëtejshme. Në lidhje me ushtrimin e  funksionit të zëvendëskryetarit mund ta 

ushtroj një prej gjyqtarëve të tjerë të kësaj gjykate.  

 

20. Gjykata e rrethit gjyqësor Lushnjë. 

Ngarkesa e Gjykatës deri më datë 09.12.2022 

Gjyqtari Numri i çështjeve në gjykim 

{…} 118 

{…} 120 

{…} 153 

{…} 140 

TOTALI 531 

20.1 Kryetarja e gjykatës znj. {…} ka paraqitur elektronikisht, opinionin e saj si më poshtë: “Në 

lidhje me e-mail Tuaj, pasi u njoha me përmbajtjen e tij, në kuadër të ligjit nr.96/2016, në 

cilësinë e Kryetares së Gjykatës, pasi kam vlerësuar në tërësi ngarkesën e Gjyqtarëve të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, për të cilën edhe vetë KLGj është në dijeni, referuar 

informacioneve periodike që dërgohen nga gjykata, nisur edhe ndryshimeve të miratuara, që 

do të bëhen në riorganizimin e gjykatave në maj të vitit 2023, vlerësoj se nuk ka cenim të 

interesave të kësaj gjykate, në kuadër të funksionalitetit të saj, në eventualitet të komandimit 

të gjyqtares {…} pranë ILD-së. Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin, uroj që ky e-mail t'ju 

vijë në ndihmë në vlerësimet që do bëhen më tej, në kuadër të trajtimit të kërkesës së bërë nga 

Gjyqtarja”. 

21. Në kushtet e mësipërme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se komandimi i znj. 

{…}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit gjyqësor Sarandë, apo znj. {…}, gjyqtare e Gjykatës së 

Rrethit gjyqësor Lushnjë, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e Inspektori të Lartë të 

Drejtësisë, përballë ngarkesës së çështjeve që kanë këto gjykata dhe numrit aktual të gjyqtarëve 

që ushtrojnë efektivisht detyrën pranë gjykatave respektive, sikundër dhe pritshmërisë pozitive 

që do të sjellë zbatimi i hartës së re gjyqësore, nuk passjell cenim të interesave të larta të këtyre 

gjykatave për sa kohë funksionaliteti i tyre do të vijojë të ruhet. 
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22.  Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor që 

të vendosë:  

22.1 T’i dërgohen Inspektorit të Lartë të Drejtësisë emrat e znj. {…} dhe znj. {…}, të cilat kanë 

aplikuar për t’u komanduar, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, si dhe praktikat dokumentare të paraqitura prej tyre. 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

KOMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


