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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 

 

Nr. ______ Prot.       Tiranë, më ___.___.2023 

OPINION 

MBI   

KANDIDATËT QË KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR  

NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

I. Hyrje  

 

1. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenet 79, shkronja “b”, dhe 86, shkronja “d”, të Ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenet 8, 53, 54, 57 dhe 58 

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

si dhe ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike” i ndryshuar, me bashkëpropozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës 

dhe Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me vendimin nr. 44, 

datë 27.01.2023 ka vendosur: “Hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura 

nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për 1(një) pozicion  

“nëpunës përgjegjës për vlerësimin”. 

2. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është data 13 shkurt. 

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. {…}, datë {…} , pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa 

e gjyqtares {…}, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Znj. {…} ka shfaqur vullnetin për t’u komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për pozicionin  

“nëpunës përgjegjës për vlerësimin. 

5. Me shkresën nr. {…}, datë {…} pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar kërkesa 

e gjyqtares {…}, e cila ushtron funksionin e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Znj. {…} ka shfaqur gjithashtu vullnetin për t’u komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për 

pozicionin  “nëpunës përgjegjës për vlerësimin. 

6. Në vendimin nr. 44, datë 27.01.2023 të Këshillit, konkretisht në Kreun II të tij, është përcaktuar 

edhe procedura që do të ndiqet nga Këshilli. 

6.1 Konkretisht në pikën 6, Kreu II të këtij vendimi parashikohet “Brenda dy javëve pas 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. Projekt-opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli i 
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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.” 

6.2 Në pikat vijuese të këtij Kreu parashikohet procedura e mëtejshme që ndiqet nga KVEVP. 

“Procedura e komandimit vijon me vlerësimin e kritereve të përparësisë së kandidimit për të 

gjithë kandidatët që nuk janë përjashtuar nga kandidimi sipas pikës 6 të këtij Kreu. Ky vlerësim 

bëhet nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, i cili, kur çmon të 

nevojshme, mund të intervistojë kandidatin. 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 kritereve të kandidimit përfshirë edhe atyre preferenciale bashkë me renditjen e 

tyre, duke filluar nga kandidati i vlerësuar më mirë. Krahas kësaj, Komisioni i paraqet 

Këshillit dhe një propozim për komandim me emrin e kandidatit të renditur më lart. 

7. Brenda një jave nga paraqitja e raportit dhe propozimit për komandim, Kryetari i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor thërret mbledhjen plenare, për të vendosur në lidhje me komandimin e gjyqtarit 

kandidat në pozicionin e mësipërm.  

8. Këshilli i Lartë Gjyqësor vendos komandimin për kandidatin e propozuar nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. Në rast të mosmiratimit të propozimit të 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, çdo anëtar i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor mund të propozojë komandimin e një gjyqtari tjetër kandidat që plotëson kriteret e 

komandimit. Ky propozim i nënshtrohet votimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

 

II. Vlerësimi i Komisionit  

 

9. Në respektim të procedurës që duhet të ndiqet sipas vendimit nr. 44, datë {…} 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.  

10. Në këto rrethana Komisoni i Zhvillimit të Karrierës harton Projekt-opinionin për kandidatet: 

{…} dhe {…}.  

11. 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 kriteret ndaluese të komandimit. 

a. {…} 
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12. Kriteret 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 kritere të posaçme  

përcaktuar në pikën 3, Kreu II të Vendimit të Këshillit nr. 44, datë 27.01.2023. Konkretisht, në 

këtë pikë të këtij vendimi përcaktohet se: “Kriteret 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; 

ç) Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; 

d) 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; 

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

e)  kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve 

të ngushta familjare me anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Sekretarin e 

Përgjithshëm ose gjyqtarët e tjerë të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, sipas 

parashikimeve të nenit 8 pika 1 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarit dhe 

prokurorit në Republikën e Shqipërisë”. 

 

12.1 Lidhur me kriteret e komandimit sipas shkronjave “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “d”, “dh” 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:  

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

datë 27.06.2011 dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2019. 

Me vendim nr. 1, datë 09.01.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor emërohet gjyqtar. 

Me vendim nr. 42, datë 29.01.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite. 

Znj. {…} nuk ka masa disiplinore në fuqi. 

 

12.2 Lidhur me kriteret e komandimit - kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë 

ambientale – znj. {…} ka nënshkruar vetëdeklarimin datë 08.02.2023 sipas  të cilit: “Nuk do të 

ndodhem në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me 

anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Sekretarin e Përgjithshëm ose gjyqtarët e tjerë të 

komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, sipas parashikimeve të nenit 8 pika 1 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në Republikën e Shqipërisë” 

 

13. Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidatja {…} dhe dokumentet në dosjen personale 

rezulton se plotësohen kriteret e komandimit.  
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14. Në këto kushte, për këtë gjyqtare, nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimi dhe plotësohet 

kriteret specifike të kërkuara nga Këshilli. 

 

 

b. {…} 

 

i. Në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit. 

 

15. Kriteret 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 kritere të posaçme  

përcaktuar në pikën 3, Kreu II të Vendimit të Këshillit nr. 44, datë 27.01.2023. Konkretisht, në 

këtë pikë të këtij vendimi përcaktohet se: “Kriteret 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; 

ç) Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; 

d) 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; 

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

e)  kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve 

të ngushta familjare me anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Sekretarin e 

Përgjithshëm ose gjyqtarët e tjerë të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, sipas 

parashikimeve të nenit 8 pika 1 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarit dhe 

prokurorit në Republikën e Shqipërisë”. 

 

15.1 kriteret e komandimit sipas shkronjave “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “d”, “dh” 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:  

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

datë 09.07.2009 dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2014. 

Me dekret nr. 8353, datë 21.10.2013 të Presidentit të Republikës caktohet përkohësisht për të kryer 

stazhin profesional si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Me dekret nr. 9237, datë 25.09.2015 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Fier. 

Me vendim nr. 209, datë 20.05.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor i miratohet kërkesa për leje 

prindërore për periudhën 14.06.2021-31.12.2021. 

Me vendim nr. 595, datë 23.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor i miratohet kërkesa për zgjatje 

të afatit të lejes prindërore, deri në datë 31.07.2022. 
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Me vendim nr. 268, datë 19.07.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor i miratohet kërkesa për zgjatje 

të afatit të lejes së papaguar prindërore, deri në datë 31.03.2023. 

Me vendim nr. 442, datë 01.11.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor i ndërpritet leja e papaguar 

prindërore, dhe në vijim ushtron funksionin e magjistratit (gjyqtar) pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 9 vite. 

Znj. {…} nuk ka masa disiplinore në fuqi. 

 

15.2 Lidhur me kriteret e komandimit - kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë 

ambientale – znj. {…} ka vetëdeklaruar datë 13.02.2023 se: “Nuk ndodhem në kushtet e 

papajtueshmërisë ambientale sipas parashikimeve të nenit 8 pika 1 të Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në Republikën e Shqipërisë” 

 

16. Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidatja {…} dhe dokumentet në dosjen personale 

rezulton se plotësohen kriteret e komandimit.  

 

17. Në këto kushte, për këtë gjyqtare, nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimi dhe plotësohet 

kriteret specifike të kërkuara nga Këshilli. 

 

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

  

18. 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 zëvendëskryetarja e gjykatës respektive, (të dy kandidatet ushtrojnë 

funksionin në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier) rezulton se:  

19. Ju bëj me dije se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, aktualisht  e ka organikën me 14 gjyqtarë, 

por aktualisht ushtrojnë funksionet pranë kësaj gjykatë  11 gjyqtarë. 

Gjyqtare znj. {…}është me leje  të papaguar deri në datë  31.05.2023;    

Gjyqtare {…} ka rifilluar punën ne date 01.11.2022; 

Gjyqtarët {…}, {…}, {…}dhe {…}kanë filluar punë në datë 26.07.2022 

 

Aktualisht ngarkesa e gjyqtarëve paraqitet si më poshtë vijon. 

Nr. Gjyqtari 

Nr. çështjeve  të 

mbartura nga 

vitet e 

mëparshme 

Nr. çështjeve 

të regjistruara 

të reja (nga 

data 01 janar) 

Nr. 

çështjeve 

të 

gjykuara 

Nr. çështjeve 

në shqyrtim 

1.        {…} 208 66 55 219 

2.        {…} 51 56 42 65 

3.       {…} 102 76 55 123 

4.        {…} 123 65 34 154 

5.        {…} 127 66 36 157 
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6.        {…} 0 0 0 0 

7.        {…} 125 23 16 132 

8.        {…} 150 31 41 140 

9.        {…} 108 53 39 122 

10.    {…} 192 66 39 219 

11.    {…} 130 81 54 157 

TOTALI  1317 583 411 1489 

  

“Sa më sipër, duke mbajtur parasysh qëllimin e komandimit pranë KLGJ, si dhe rrethanat 

profesionale dhe familjare të gjyqtareve, mendoj se komandimi nga ana e Këshillit, nuk do të 

sillte cenimin e funksionalitetit të Gjykatës.”  

20. Në kushtet e mësipërme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se komandimi i znj. {…} 

ose znj. {…}, gjyqtare të Gjykatës së Rrethit gjyqësor Fier, përballë ngarkesës së çështjeve që 

ka kjo gjykatë dhe numrit aktual të gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht detyrën pranë gjykatës 

respektive, sikundër dhe pritshmërisë pozitive që do të sjellë zbatimi i hartës së re gjyqësore, 

nuk passjell cenim të interesave të larta të gjykatës së rrethit gjyqësor Fier për sa kohë 

funksionaliteti i saj do të vijojë të ruhet. 

 

21. Në datë 08.03.2023, në rrugë elektronike znj. {…}, ka komunikuar kërkesën për heqje dorë 

nga kandidimi për pozicionin e komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke u shprehur 

se: “Duke qenë se në datën 06.03.2023 më është njoftuar vendimi mbi transferimin e 

përkohshëm në Gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, kërkoj të paraqesë kërkesën për heqjen dorë 

nga kandidimi në pozicionin e këshilltarit pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e 

detyrës në Gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë.” 

 

22. Për sa më sipër, procedura e komandimit për pozicionin “nëpunës përgjegjës për vlerësimin” 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor, do të vijojë për kandidaten znj. {…}. 

 

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

 

1. Vijimin e procedurave të komandimit nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale me vlerësimin e kritereve të tjera të komandimit për 

kandidaten gjyqtare: {…}. 

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

 

 

KOMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 

 


