
      

RAPORT ANALITIK  

PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL  

TË GJYQTARIT 

 

 

MODEL Tiranë më  __/__/2020 

 

 

Përgatiti: ____________________ 

 

 

NDARJA1 A – TË DHËNAT E GJYQTARIT 

 

Në këtë rubrikë plotësohen të dhënat personale të gjyqtarit, të dhënat për gjykatën ku 

ushtron funksionin, seksionin dhe periudhën e vlerësimit. 

 

 

Emri:         

 

Mbiemri:       

 

Datëlindja:    

       

Vendbanimi:    

 

Adresa e e-mailit zyrtar:  

 

Adresa e e-mailit privat:  

 

Numër telefoni:   

 

Gjykata:  

 

Funksioni:   

  

Seksioni: 

 

Periudha e vlerësimit: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ndarjet dhe emërtimet e tyre me gërma pasqyrohen në këtë raport model për të orientuar pjesët e veçanta të 

aktit. 
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NDARJA B –  QËLLIMI  

 

Raporti analitik i përgatitur nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin është njëraport 

ndihmës në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit,  i cili ka për qëllim 

renditjen e të gjitha burimeve të marra gjatë procedurës së vlerësimit, paraqitjen e të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit duke i përshkruar dhe/ose analizuar, në 

varësi të treguesve për çdo kriter vlerësimi. Ky raport shoqëron projekt-raportin e 

vlerësimit të gjyqtarit.  

 

NDARJA C - BURIMET E VLERËSIMIT 

 

Në këtë rubrikë listohen burimet e vlerësimit sipas parashikimeve të nenit 77 të Ligjit 

nr.96/2016, të individualizuara për gjyqtarin për tëcilin hartohet raporti analitik. 

 

1. Burimi 1 

2. Burimi 2 

3. Burimi 3 

4. …. 

 

NDARJA D – PASQYRIMI DHE/OSE ANALIZA E TË DHËNAVE TË BURIMEVE 

TË VLERËSIMIT, NË VARËSI TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT 

 

Në këtë rubrikë listohen burimet e vlerësimit,  pasqyrohen dhe/ose analizohen të dhënat që 

rezultojnë nga këto burime, në varësi të treguesve të përcaktuar në Metodologjinë e 

Pikëzimit, për secilin nga katër kriteret e vlerësimit. 

  

1. AFTËSIA PROFESIONALE E GJYQTARIT 

 

Për efekt të këtij kriteri, nëpunësi përgjegjës për vlerësimin pasqyron dhe përshkruan në 

mënyrë të detajuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, pa bërë analizë dhe 

vlerësim të tyre. 

 

 1-A Njohuritë ligjore 

 

 1-A-aAftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose 

konfliktin e normave. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe përshkruhen, në mënyrë të detajuar, të 

dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a)  përcaktimin e fakteve të çështjes; 

b) identifikimin e natyrës së saj; 

c) përcaktimin e ligjittë zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave, sipas rastit. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 
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2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 1-A-bAftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe përshkruhen, në mënyrë të detajuar, të 

dhënat e secilit burim që lidhen me : 

a)interpretimin e ligjit, 

b) arsyetimin për mënyrën e zbatimit të ligjit mbi faktet objekt gjykimi; 

c)zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës materiale dhe procedurale që kanë 

lidhje me interpretimin e ligjit dhe zgjidhjen e çështjes; 

d)kërkimin, identifikimin, organizimin dhe përdorimin e jurisprudencës vendase dhe 

ndërkombëtare; 

e) referimin dhe menaxhimin me efikasitet, në vendin e duhur dhe sipas llojit të qëllimit të 

aktit, të praktikës sëkonsoliduar gjyqësore, praktikës së unifikuar/njësuar të Gjykatës së 

Lartë, praktikës gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, GJEDNJ dhe gjithë jurisprudencës në 

tërësi. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 I-B  Arsyetimi ligjor 

 

 I-B-aQartësia, konçiziteti dhe kuptueshmëria e vendimit. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe përshkruhen, në mënyrë të detajuar, të 

dhënat e secilit burim që lidhen me : 

a) përdorimin e thjeshtëdhe të drejtpërdrejtë të gjuhës shqipe; 

b) shprehjen e mendimit qartë dhe me sa më pak fjalë; 

c) zbatimin e saktë të rregullave gramatikore dhe atyre të sintaksës; 

d) përzgjedhjen e kujdesshme të gjuhës dhe përdorimin e të gjitha shkronjave të 

alfabetit shqip (ë dhe ç); 

e) organizimin e paragrafëve dhe të strukturës së fjalisë për të shprehur kuptimin; 
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f) përdorimin në mënyrë korrekte dhe konsistente të termave teknikë. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 I-B-bStruktura e qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe përshkruhen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me : 

a) hartimin e vendimit sipas një strukture të qartë, të qëndrueshme, të mirë 

organizuar, gjatë prezantimit të fakteve, identifikimit të ligjit të zbatueshëm dhe 

lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura,  

b) ndjekjes së një metodologjie të caktuar sipas pjesëve përbërëse të vendimit, në 

funksion të orientimit të lexuesit dhe kuptueshmërisë së përmbajtjes së tij. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 I-B-cCilësia e analizës dhe argumentimit logjik. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe përshkruhen, në mënyrë të detajuar, të 

dhënat e secilit burim që lidhen me : 

a) identifikimin e marrëdhënieve shkak-pasojë, 

b) analizën  e koncepteve, instituteve dhe dispozitave mes tyre ose zbatimin e tyre në 

një situatë të caktuar ; 

c) analizën se si konceptet, institutet dhe dispozitat, lidhen midis tyre ose se si ato 

zbatohen në një situate të caktuar.  

d) përmbajtjen gjithëpërfshirëse duke iu dhënë përgjigje të gjitha pretendimeve të 

palëve. 
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Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 

2. AFTËSIA ORGANIZATIVE E GJYQTARIT 

 

Për efekt të këtij kriteri, nëpunësi përgjegjës për vlerësimin pasqyron dhe analizon në 

mënyrëtë strukturuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit pa bërë vlerësim të 

tyre. 

 

2.A  Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim në drejtim të respektimit të afateve të parashikuara 

nga ligji brenda të cilave duhet të përfundojë gjykimi i çështjeve, sipas kategorive. 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 2.A.b Plotësimi i standardeve minimale kohore. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim në drejtim të respektimit të afateve orientuese të 

miratuara për çdo kategori çështjesh, referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi 

është marrë në tejkalim të standardit minimal kohor, me numrin total të çështjeve të 

gjykuara.  

 

Burimet e vlerësimit: 
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1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 2.A.c Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me kohën mesatare që i dedikohet çdo 

çështje krahasuar me standardet minimale kohore për secilën kategori, pa përfshirë 

çështjet për të cilat ligji parashikon afate gjykimi. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

2.A.ç Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me rendimentin e përfundimit të çështjeve, 

si raport mes numrit të çështjeve të përfunduara, me numrin e çështjeve të caktuara brenda 

një viti kalendarik. 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

2.A.d Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor 
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Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me kohën mesatare të arsyetimit të 

vendimeve gjyqësore, sipas kategorive të çështjeve. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

2.B Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore 

2.B.a Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) numrin mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh, duke përjashtuar 

atopa palë ndërgjyqëse ; 

b) rrethanat objektive që nga burimet e vlerësimit rezultojnë të kenë ndikuar në 

kohëzgjatjen e shqyrtimit gjyqësor, të tilla si kompleksiteti i çështjeve; rritja e 

papritur të volumit të çështjeve..etj. 

c) masat e marra nga gjyqtari për shmangien e seancave gjyqësore jo produktive.  

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ....... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

2.B.b Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor. 
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Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me kryerjen e veprimeve procedurale të tilla 

si: 

a) vënia në lëvizje e dosjes në kohë dhe në përputhje me afatet ligjore;  

b) kryerja e veprimeve përgatitore efektive dhe në kohë, duke marrë parasysh caktimin e 

afateve për të metat e padisë, njoftimin e akteve apo deklaratës së mbrojtjes; 

planifikimi dhe zhvillimi i seancave përgatitore efektive; 

c)  dokumentimi i vendimeve dhe veprimeve të tjera procedurale;  

d) drejtimi i një procesi të rregullt gjyqësor, duke orientuar drejt debatin mes palëve, 

duke u shprehur qartë, me urdhra dhe vendime të ndërmjetme për çdo kërkesë të tyre; 

e)  fillimi i seancave pa vonesë; 

f)  regjistrimi audio i seancave;  

g) ndjekja me rigorozitet e fazave në të cilat kalon shqyrtimi gjyqësor; 

h) orientimi i palëve për ndjekjen e rrugës alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, 

sikundër është ndërmjetësimi. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 

2.C  Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore. 

 

 2.C.a Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me rregullshmërinë e dokumentacionit të 

dosjes gjyqësore në mënyrë që dosja të jetë lehtësisht e shfrytëzueshme. 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 



9 

 

 

 2.C.bSaktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit, pasqyrohen dhe analizohen në mënyrë të 

strukturuar të dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) përfshirjen në dosje të dokumentacionit të plotë dhe të saktë ; 

b) përfshirjen në dosje vetëm të dokumentacionit që i përket çështjes konkrete ; 

  

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ..... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 

3.  ETIKA DHE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE 

 

Për efekt të këtij kriteri, nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, pasqyron në mënyrë të 

detajuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, pa bërë analizë dhe vlerësim të 

tyre. 

 

3.A  Etika në punë 

 

 3.A.a Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen, në mënyrë të detajuar 

referuar Metodologjisë, të dhënat e secilit burim që evidentojnë sjelljen e gjyqtarit ndaj 

angazhimit dhe përgjegjshmërisë së tij në funksion.  

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 
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 3.B Integriteti i gjyqtarit 

 

 3.B.a Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe,për shkak të parimit të prezumimit, 

pasqyrohen në mënyrë të detajuar referuar Metodologjisë, të dhënat e secilit burim që 

evidentojnë cenimin e integritetit të gjyqtarit. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

3.C Paanësia e gjyqtarit 

 

 3.C.a Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar, të 

dhënat e secilit burim në drejtim të përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese, apo shfaqjes 

së tendencës për paragjykime.  

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 3.C.bNumri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit 

 

Për këtë tregues evidentohet numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e 

gjyqtarit, raporti mes kërkesave të gjyqtarit për heqje dorë dhe numrit të kërkesave të 

pranuara të palëve për përjashtimin e tij, si dhe çdo e dhëne tjetër e kërkuar nga relatori 

për efekt të këtij treguesi.  

 

Burimet e vlerësimit: 
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1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 

4. AFTËSIA PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL 

 

Për efekt të këtij kriteri, nëpunësi përgjegjës për vlerësimin pasqyron dhe, kur është rasti, 

analizon në mënyrë të strukturuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, pa bërë 

vlerësim të tyre. 

 

 4.A Aftësia e komunikimit 

 

 4.A.aKomunikimi i qartë dhe transparent 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) komunikimintransparentdhe efektiv ; 

b) të shprehurit në mënyrë të kuptueshme, të qartë dhe konçize me palët ndërgjyqëse, 

publikun, subjektet e tjera dhe të tretët. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 

 4.A.b Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe, për shkak të parimit të prezumimit, 

pasqyrohen në mënyrë të detajuar referuar Metodologjisë, të dhënat e secilit burim që 

evidentojnë cënim të konfidencialitetit dhe të dhënave personale, për të cilat gjyqtari vihet 

në dijeni për shkak të funksionit. 
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Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 4.B  Aftësia për të bashkëpunuar 

 

 4.B.a Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë 

shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) aftësinë dhe disponibilitetin e gjyqtarit për të bashkëpunuar me kolegët pa cenuar 

pavarësinë e tij në vendimmarrje ; 

b) angazhiminnë ngritjen e problematikave mbi çështje të caktuara juridike, 

përmirësimet e legjislacionit, diskutimin rreth zbatimit të vendimeve njësuese ; 

c)  hartimin e modeleve të unifikuara të akteve procedurale ; 

d)  gatishmëria për të ndarë me kolegët përvojën e përftuar në aktivitetet e ndryshme 

trajnuese..etj. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

4.B.b Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me administratën gjyqësore 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtarit 

me administratën gjyqësore.  

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 
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2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 4.C Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera 

 

 4.C.aPjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) angazhimin e gjyqtarit në programin e trajnimit vazhdues pranë Shkollës së 

Magjistraturës ; 

b) angazhimin e gjyqtarit në aktivitete të tjera trajnuese jashtë këtij programi, me 

qëllim ngritjen profesionale të gjyqtarit. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 4.C.bDisponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve 

  

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) gatishmërinë dhe shfaqjen e vullnetit të gjyqtarit pranë organeve përkatëse me 

qëllim përfshirjen në listat e gjyqtarëve udhëheqës në praktikën profesionale të 

kandidatëve për gjyqtarë 

b) gatishmërinë dhe shfaqjen e vullnetit të gjyqtarit pranë organeve përkatëse me 

qëllim përfshirjen si ekspert/lehtësues në trajnimin fillestar apo vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës, apo në trajnime të organizuara nga institucione të tjera.  

 

Burimet e vlerësimit: 
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1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

4.C.c Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me: 

a) gatishmërinë e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari  për të përmirësuar 

sistemin gjyqësor ; 

b) veprimtaritë jashtë funksionit, me ose pa pagesë, të tilla si: fjalime publike; 

prezantime në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare;  

c) pjesëmarrjen në programet e edukimit të komunitetit;  

d) bashkëpunimin me Këshillin për përmirësimin e programeve të formimit vazhdues; 

e) angazhimin si ekspert në punët e Këshillit për përgatitjen e formave standarde me 

qëllim rritjen e efiçencës;  

f) kontributin në hartimin e legjislacionit;  

g) angazhiminnë aktivitete mësimdhënëse për çështje ligjore; 

h)  bashkëpunimin me grupe interesash të ndryshëm me qëllim rritjen e cilësisë së 

gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e publikut për forcën e zbatimit të ligjit ; 

i)  çdo veprimtari tjetër e ngjashme në fushën juridike. 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ........ 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 

 

4.C.ç Publikimet ligjore akademike. 

 

Për këtë tregues listohen burimet e vlerësimit dhe pasqyrohen në mënyrë të detajuar të 

dhënat e secilit burim që lidhen me  angazhimin e gjyqtarit në veprimtari që përfshijnë 

publikime ligjore akademike me qëllim dhënien e kontributit për zhvillimin e doktrinës të 
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tilla si artikuj, kapituj, monografi, ose publikime shkencore të tjera, të botuara brenda dhe 

jashtë vendit, të shoqëruara me numër identifikimi (ISBN, ISSN). 

 

Burimet e vlerësimit: 

 

1. Burimi 1; 

2. Burimi 2; 

3. ....... 

 

Të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi dhe analiza e burimeve të vlerësimit: 

 

Referuar burimit 1, rezulton se ................. 

Referuar burimit 2, rezulton se ................. 

 


