
 

 

 LIDHJA III 

  

FORMULAR      

I  MENDIMIT TË KRYETARIT PËR  

VLERËSIMIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT   

NË GJYKATËN E LARTË 

 

Për periudhën e vlerësimit 20__   -  20 ___  

  

  

  

TË DHËNAT E NDIHMËSMAGJISTRATIT 

  

Emri:  

  

Mbiemri:  

  

Datëlindja:  

  

Vendbanimi:  

  

Adresa e e-mailit zyrtar:  

  

Adresa e e-mailit privat:  

  

Numër telefoni:  

  

Gjykata:  

  

Funksioni:  

  

 
  

  

Formulari i mendimit (më poshtë: formulari) të Kryetarit dhe hapat për plotësimin e tij.  

1. Ky formular përmban mendimin dhe vlerësimin që Kryetari jep për ndihmësmagjistratin 

gjatë periudhës së vlerësimit etik dhe profesional.  

2. Ky formular është pjesë e akteve të vlerësimit dhe përbën burim vlerësimi në kuptim të 

nenit 77, shkronja “ç” dhe “d” të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (Ligji për Statusin).   

3. Formulari plotësohet nga Kryetari i Gjykatës, në zbatim të nenit 86 të Ligjit nr.96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

(Ligji për Statusin).  
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4. Në rast se në momentin e fillimit të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, 

kompetencat e Kryetarit ushtrohen nga Zëvendëskryetari, në referim të parashikimeve të 

nenit 26, pika 2 të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë”, formulari i mendimit të Kryetarit plotësohet nga Zëvendëskryetari.  

5. Kryetari, brenda 2 muajve nga marrja e njoftimit të vendimit të Këshillit për fillimin e 

procesit të vlerësimit etik dhe profesional, pasi ka administruar formularin e 

vetëvlerësimit të ndihmësmagjistratit dhe atë të mendimit të Kolegjit, plotëson formularin 

e mendimit të Kryetarit dhe ia dërgon atë Këshillit së bashku me aktet e tjera të vlerësimit, 

sipas parashikimeve të nenit 88 të Ligjit për Statusin.   

 

Vlerësimi i Kryetarit, në zbatim të nenit 87, pika 1 të “Ligjit për Statusin”, bazohet në 

standardet e mëposhtme:  

6. Kryetari i Gjykatës nuk jep mendim vetëm për kriterin e aftësive profesionale të 

ndihmësmagjistratit. Nëse Kryetari është anëtar i Kolegjit ku ndihmësmagjistratit ka 

ushtruar funksionin, mendimi për aftësitë profesionale jepet prej tij në cilësinë e anëtarit 

të Kolegjit, në formularin e mendimit të Kolegjit. 

7. Në mendimin e Kryetarit përshkruhet dhe vlerësohet veprimtaria e ndihmësmagjistratit, 

sipas tre grup kritereve të vlerësimit të parashikuara në Ligjin për Statusin, konkretisht 

për : 

- Aftësitë organizative; 

- Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale; 

- Aftësitë personale dhe angazhimin profesional. 

8. Për kriterin e “Aftësive organizative” Kryetari jep mendim dhe vlerëson 

ndihmësmagjistratin për:   

(i) Aftësinë për të përballuar ngarkesën në punë (Treguesi sasior), nëpërmjet:  

a. Treguesit sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore; 

b. Rendimentit të përfundimit të dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore; 

(ii) Aftësinë për të përfunduar në kohë çështjet e ngarkuara  (Treguesi i shpejtësisë), në 

drejtim të : 

a. Respektimit të standardit minimal kohor;’ 

(iii)  Metodologjisë së punës (Aftësia për të qenë efektiv në menaxhimin e kohës), në 

drejtim të : 

a. Aftësisë për të evidentuar dhe kryer veprimet e nevojshme dhe shmangien e 

veprimeve joproduktive në funksion të organizimit të procesit gjyqësor ; 

b.  Aftësisë për të evidentuar brenda çështjeve të caktuara për relatim, ato që 

kërkojnë vëmendje të posaçme dhe që duhet të trajtohen me përparësi për shkak 

të kërkesave procedurale; 

c. Rregullshmërisë, saktësisë e plotësisë së dosjes gjyqësore. 

 

9. Për kriterin e “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale” Kryetari jep mendim dhe 

vlerëson ndihmësmagjistratin për : 
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(i) Etikën në punë, e vlerësuar nëpërmjet angazhimit dhe përgjegjshmërisë në 

funksion; 

(ii) Integritetin e ndihmësmagjistratit, i vlerësuar nëpërmjet shmangies së shfaqjes së 

pahijshme dhe transmetimit të vlerave personale dhe profesionale si nderi dhe 

dinjiteti; 

(iii) Paanësinë në funksion, e vlerësuar nëpërmjet përdorimit ose jo të gjuhës 

diskriminuese dhe numrit “tejet të lartë” të kërkesave për heqje dorë të refuzuara 

nga Kryetari. 

10. Për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, kolegji jep mendim dhe 

vlerëson ndihmësmagjistratin për : 

(i) Aftësitë e komunikimit, nëpërmjet: 

a. Komunikimit të qartë dhe transparent; 

b. Respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale; 

(ii) Aftësitë për të bashkëpunuar, nëpërmjet: 

a. Gatishmërisë dhe shkallës së komunikimit dhe të bashkëpunimit me kolegët, 

duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta; 

b. Gatishmërisë dhe kontributit për të kryer detyra të tjera që i ngarkohen nga 

organet drejtuese të Gjykatës; 

c. Aftësisë për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevoje. 

(iii) Gatishmërisë për t’u angazhuar në veprimtari të tjera, nëpërmjet pjesëmarrjes në 

veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. 

11. Mendimi i kryetarit jepet duke u bazuar në nivelet e vlerësimit të parashikuara në nenin 

78 të Ligjit për Statusin, duke përzgjedhur vetëm njërën nga shkallët e aftësisë për çdo 

tregues vlerësimi. Kryetari jep shpjegime dhe argumenton mendimin e tij. 

12. Kryetari vlerëson aftësitë organizative të ndihmësmagjistratit duke përzgjedhur shkallën 

e aftësisë për çdo tregues vlerësimi, mbi bazën e analizës së të dhënave statistikore të 

veprimtarisë së ndihmësmagjistratit, duke i krahasuar ato me treguesit mesatarë  

statistikore të Njësisë së Shërbimit Ligjor, në të njëjtën periudhë kohore. 

13. Vlerësimi për etikën, integritetin dhe paanësinë jepet bazuar në prezumimin se 

ndihmësmagjistrati i ka këto cilësi. Kryetari parashtron dhe jep mendim për problematika 

të shfaqura nga ndihmësmagjistrati, të tilla që duhet të merren parasysh në vlerësim.   

14. Mendimi dhe vlerësimi për treguesin e “Gatishmërisë për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera, nëpërmjet pjesëmarrjes në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë”, bëhet nga Kryetari në rastet kur ai është në dijeni të angazhimit të 

ndihmësmagjistratit, apo kur ky angazhim ka qenë i iniciuar nga vetë Kryetari i Gjykatës 

së Lartë.  
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VLERËSIMI KUNDREJT KRITEREVE VLERËSUESE  

2. Vlerësimi i aftësive organizative të ndihmësmagjistratit.  

  

Me anë të kriterit të aftësive organizative vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të 

përballuar ngarkesën në punë, menaxhimin efektiv të kohës, si në planifikimin e çështjeve që ai 

përgatit në funksion të shqyrtimit të çështjeve gjyqësore nga gjykata në dhomë këshillimi ose 

seancë gjyqësore, ashtu edhe në veprimet procedurale jashtë tyre, pa krijuar pengesa në ecurinë 

e gjykimit të çështjeve në kolegje. Ky komponent vlerësohet sipas tre aspekteve : sasisë, 

shpejtësisë dhe metodologjisë. 

  

2.A  Aftësia për të përballuar ngarkesën në punë.  

 

2.A-a Treguesi sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore. 

 

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të përballuar ngarkesën në punë, 

referuar standardit sasior të përcaktuar. 

 

Bazuar në të dhënat statistikore, Kryetari jep mendim për shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit 

për këtë tregues. 

Nën standard ☐ Në standard ☐ Mbi standard ☐ 

Shpjegime (Këtu Kryetari jep mendim për shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit, duke bërë 

krahasimin e të dhënave statistikore të ndihmësmagjistratit me treguesin mesatar statistikor sasior të 

Njësisë së Shërbimit Ligjor)  

 

 2.A-b  Rendimenti i përfundimit të dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore.  

 

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të përfunduar hartimin e 

dokumenteve ligjore për të gjitha çështjet e caktuara për relatim brenda një viti kalendarik. 

 

Bazuar në të dhënat statistikore, Kryetari jep mendim për shkallën e aftësisë së 

ndihmësmagjistratit për këtë tregues. 

 

E dobët☐ Nën mesataren☐ Mesatare☐ Mbi mesataren☐ Shumë e lartë☐ 

Shpjegime (Këtu Kryetari jep mendim për shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit, duke bërë 

krahasimin e të dhënave statistikore të ndihmësmagjistratit me treguesin mesatar statistikor për 

rendimentin e Njësisë së Shërbimit Ligjor si dhe bazuar në krahasimin e volumit të punës së 

përballuar nga ndihmësmagjistrati me atë të ndihmësmagjistratëve e këshilltareve të tjerë të Njësisë) 
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B. Aftësia për të përfunduar në kohë çështjet e ngarkuara. 

 

2.B-a Respektimi i standardeve minimale kohore. 

 

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të respektuar afatet orientuese të 

miratuara për çdo kategori çështjesh.  

 

Bazuar në të dhënat statistikore të ndihmësmagjistratit, Kryetari jep mendim për shkallën e aftësisë 

së tij për këtë tregues. 

 

E dobët☐ Nën mesataren☐ Mesatare☐ Mbi mesataren☐ Shumë e lartë☐ 

Shpjegime (Këtu Kryetari jep mendim për shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit, duke bërë 

krahasimin e të dhënave statistikore të ndihmësmagjistratit me treguesin mesatar statistikor kohor të 

Njësisë së Shërbimit Ligjor)  

 

 

 

  

C. Metodologjia e punës (Aftësia për të qenë efektiv në menaxhimin e kohës) 

 

2.C-a  Aftësia për të evidentuar e kryer veprimet e nevojshme dhe shmangien e veprimeve 

joproduktive në funksion të organizimit të procesit gjyqësor. 

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit në drejtim të dhënies së ndihmës dhe 

kontributit aktiv për kryerjen me eficencë të veprimeve të tilla si: respektimin e rendit 

kronologjik të çështjeve për t’u përgatitur në përputhje me afatet ligjore; respektimin e afateve 

të përcaktuara nga gjyqtari relator/Kolegji në kryerjen e veprimeve përgatitore efektive dhe në 

kohë në bashkëpunim me kryesekretarinë e gjykatës; planifikimin dhe zhvillimin e seancave 

me apo pa pjesëmarrjen e palëve (njoftimin, shpalljen, etj.); dokumentimin e vendimeve dhe 

veprimeve të tjera procedurale; ndjekjen me rigorozitet të seancave apo diskutimeve për 

çështjen; ndihmën në përgatitjen e vendimit në formën që u njoftohet palëve nëse kërkohet 

nga gjyqtari relator. 

 

Si e vlerëson Kryetari shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit?  
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E dobët☐  Nën mesataren☐  Mesatare☐  Mbi mesataren☐  Shumë e lartë☐  

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale të 

ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

  

 

2.C-b Aftësia për të evidentuar brenda çështjeve të caktuara për relatim, ato që kërkojnë 

vëmendje të posaçme dhe që duhet të trajtohen me përparësi për shkak të kërkesave 

procedurale. 

 

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të evidentuar shpejt dhe pa 

humbur kohë çështje që kërkojnë vëmendje të posaçme si psh.: kërkesat për përshpejtim, 

pezullim, rastet kur kërkohet apo është e nevojshme përjashtimi i gjyqtarit relator apo raste 

të tjera të ngjashme, me qëllim evitimin e vonesave në shqyrtimin e çështjeve. 

  

Si e vlerëson Kryetari shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit?  

  

E dobët☐  Nën mesataren☐  Mesatare☐  Mbi mesataren☐  Shumë e lartë☐  

Shpjegime: (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale të 

ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

   

  

 

2.C-c Rregullshmëria, saktësia e plotësia e dosjes gjyqësore. 

 

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për ruajtjen e renditjes së akteve të 

dosjes dhe materialeve të tjera dokumentare, në mënyrë të tillë që dosja të jetë lehtësisht e 

shfrytëzueshme, si dhe aftësia e tij për të garantuar rregullshmërinë, plotësinë dhe saktësinë 

e dokumenteve pjesë e dosjes gjyqësore që krijohet në Gjykatën e Lartë, nga momenti i marrjes 

së saj deri në dorëzimin në sekretari pas përfundimit të çështjes. 

  

Si e vlerëson Kryetari shkallën e aftësisë së ndihmësmagjistratit?  

  

E dobët☐ Nën mesataren☐ Mesatare☐ Mbi mesataren☐ Shumë e lartë☐ 

Shpjegime   (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale të 

ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale.  
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Pikëzimi i këtij treguesi vlerësimi bëhet mbi bazën e parimit kushtetues që çdo 

ndihmësmagjistrat për shkak të statusit të tij ka etikë, integritet dhe shfaq paanësi në 

funksion. Procesi i vlerësimit për këtë kriter bazohet në parimin e prezumimit të pasjes së 

vlerave të tilla themelore në lidhje me ushtrimin e detyrës.  

 

3.A Etika në punë. 

   

3.A-a  Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion.  

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të shfaqur sjellje të kujdesshme, 

objektive, me vetëpërmbajtje dhe maturi gjatë ushtrimit të detyrës, në mënyrë korrekte, të 

ndërgjegjshme, sistematike dhe në kohë të arsyeshme, duke shmangur në mënyrë të 

ndërgjegjshme dhe me vërtetësi çdo sjellje që tregon mungesë respekti, vetëpërmbajtje, 

ndjeshmërie, vëmendjeje apo qasje të papërshtatshme dhe ofensive, duke mos u kufizuar vetën 

më shmangien e sjelljeve që formalisht përcaktohen si në kundërshtim me ligjin.  

  

Si e vlerëson Kryetari shkallën angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion të 

ndihmësmagjistratit?  

  

E dobët☐  Nën mesatare☐  Mesatare☐  Mbi mesataren☐  Shumë e lartë☐  

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

  

  

  

  

3.B Integriteti. 

 

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

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të respektuar, miratuar dhe 

mbështetur vlerat themelore të punës së tij, siç janë shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe 

dinjiteti ; aftësia për t’iu përgjigjur pritshmërive të publikut, duke demonstruar cilësitë personale 

të mençurisë, ndershmërisë, ndjenjës së humanizmit, guximit, seriozitetit dhe maturisë, duke 

vepruar me vetëdije se sjellja profesionale, jeta private dhe sjellja e tij në shoqëri kanë ndikim 

në imazhin e drejtësisë dhe besimit të publikut. Ndihmësmagjistrati duhet të jetë i vetëdijshëm 

se sjellja profesionale, jeta private dhe sjellja në shoqëri kanë ndikim në imazhin e drejtësisë dhe 

besimit të publikut. Shmangia e shfaqjes së pahijshme është themelore për integritetin. Gjatë 

punës së tyre si ndihmësmagjistratë ata duhet të përpiqen të shmangin të gjitha paragjykimet që 

mund të dëmtojnë ose të konsiderohen si të dëmshme për gjykimin e tyre gjatë hartimit të 

dokumenteve ligjorë për çështjet në gjykim. Ndihmësmagjistratët, megjithëse nuk kryejnë 
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funksione vendimmarrëse por ndihmëse, nuk duhet të mbajnë qëndrime favorizuese ose 

disfavorizuese në lidhje me çështjet për të cilat japin kontributin e tyre ndihmës për gjyqtarët në 

Gjykatën e Lartë. 

  

Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit për shmangien e sjelljeve të pahijshme, 

nderin dhe dinjitetin e tij? 

(Prezumohet se ndihmësmagjistrati ka shkallë shumë të lartë integriteti)  

 

  E dobët☐  Shumë e lartë☐  

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

  

  

3.C Paanësia. 

 

3.C-a Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese.  

 

Me këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të shmangur përdorimin e gjuhës 

diskriminuese si dhe çdo tendencë për paragjykime.  

  

Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit për të shmangur përdorimin e gjuhës 

diskriminuese?  

  

E dobët☐  Nën mesataren☐  Mesatare☐  Mbi mesataren☐  Shume e lartë☐  

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

 3.C-b Numri tejet i lartë i kërkesave për heqje dorë të refuzuara nga Kryetari. 

    

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të shfaqur paanësi në funksion, 

referuar  raportit të numrit të çështjeve të caktuara ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së 

vlerësimit dhe numrit të kërkesave të bëra prej tij për heqje dorë, të refuzuara nga Kryetari. 

 

Si e vlerëson Kryetari numrin e kërkesave për heqje dorë të refuzuara për ndihmësmagjistratin? 
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Tejet i lartë ☐  I pakonsiderueshëm ☐  

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

 

4. Vlerësimi i aftësive personale dhe angazhimit profesional.  

  

Me anë të këtij kriteri vlerësohet kapaciteti personal dhe angazhimi profesional i 

ndihmësmagjistratit, duke vlerësuar aftësitë komunikuese, aftësinë për të bashkëpunuar me 

kolegët dhe administratën e gjykatës, gatishmëria e tij për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera.  

   

4.A Aftësia e komunikimit. 

 

4.A-a Komunikimi i qartë dhe transparent. 

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të qenë transparent në 

komunikim dhe për t’u shprehur në mënyrë të kuptueshme, të qartë dhe koncize me gjyqtarët 

e Gjykatës së Lartë, publikun (nëse është rasti), subjektet e tjera dhe të tretët.   

  

Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit për të komunikuar qartë dhe në mënyrë 

transparente?   

  

E dobët ☐ Nën mesataren ☐ Mesatare ☐ Mbi mesataren ☐ Shumë e lartë ☐ 

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

 

  

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

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të treguar kujdes për ruajtjen e 

konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në lidhje me informacionit dhe të 

dhënat për të cilat ai vihet në dijeni për shkak të funksionit. 

  

Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit për të komunikuar qartë dhe në mënyrë 

transparente?   
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I dobët ☐  Mesatar ☐  I lartë ☐  

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

  

  

  

  

 

4.B Aftësia për të bashkëpunuar. 

 

4.B-a Gatishmëria dhe shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke 

përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta. 

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia dhe disponibiliteti i ndihmësmagjistratit për të  

bashkëpunuar me kolegët pa cenuar pavarësinë e tij, aftësia për të kontribuar në ngritjen e 

problemeve, diskutimin dhe propozimet mbi çështje të caktuara juridike, përmirësimet e 

legjislacionit, diskutimin rreth zbatimit apo ndryshimit të vendimeve njësuese, hartimin e 

modeleve të unifikuara të akteve procedurale, dhe çdo çështje tjetër që lidhet me veprimtarinë 

gjyqësore. Vlerësohet gatishmëria e ndihmësmagjistratit për të ndarë me kolegët përvojën e 

përftuar në aktivitetet e ndryshme trajnuese.   

  

Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit në lidhje me shkallën e komunikimit dhe 

bashkëpunimin me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale 

me ta? 

E dobët ☐ Nën mesataren☐ Mesatare☐ Mbi mesataren☐ Shumë e lartë☐ 

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 

 

  

  

4.B-b Gatishmëria dhe kontributi për të kryer edhe detyra të tjera që i ngarkohen nga 

organet drejtuese të Gjykatës. 

  

Në këtë tregues vlerësohet gatishmëria e ndihmësmagjistratit për të dhënë kontributin e tij 

edhe në çështje të tjera që lidhen me veprimtarinë e Gjykatës së Lartë si p.sh propozime për 

ndryshime ligjore, përmirësimin e akteve të brendshme rregulluese të gjykatës, organizimin 

me efecient të administratës gjyqësore, etj.  
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Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit për të kryer detyra të tjera që i 

ngarkohen? 

  

Shpjegime  (Kryetari duhet të evidentojë të dhënat mbi kontributin e dhënë nga 

ndihmësmagjistrati dhe produktet konkrete të përgatitura prej tij në kuadër të kësaj veprimtarie) 

  

4.B-c Aftësia për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevoje. 

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia e ndihmësmagjistratit për të qenë bashkëpunues, për të 

reaguar me efikasitet në rast të shfaqjes së problemeve apo vështirësive në punë, duke ruajtur 

qetësinë, etikën dhe synuar zgjidhjen e menjëhershme dhe me efektivitet të konflikteve. 

Vlerësohet veçanërisht marrëdhënia korrekte me gjyqtarët, kancelarin dhe administratën 

gjyqësore. 

  

Si e vlerëson Kryetari aftësinë e ndihmësmagjistratit për të bashkëpunuar dhe reaguar me 

efikasitet në rast nevoje? 

E dobët ☐ Nën mesataren☐ Mesatare☐ Mbi mesataren☐ Shumë e lartë☐ 

Shpjegime  (Këtu Kryetari argumenton vlerësimin e tij referuar veprimtarisë profesionale dhe 

sjelljes së ndihmësmagjistratit gjatë periudhës së vlerësimit) 
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4.C Gatishmëria për t’u angazhuar në veprimtari të tjera. 

  

4.C-c Pjesëmarrja në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të 

drejtësisë. 

  

Në këtë tregues vlerësohet aftësia dhe gatishmëria e ndihmësmagjistratit për t’u angazhuar 

në veprimtari për të përmirësuar sistemin e drejtësisë, me ose pa pagesë, të tilla si : prezantime 

në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare; pjesëmarrje në programet e 

edukimit të komunitetit; bashkëpunimi me Këshillin për përmirësimin e programeve të 

formimit vazhdues; angazhimi si ekspert në punët e Këshillit për përgatitjen e formave 

standarde me qëllim rritjen e efiçencës; kontribute në hartimin e legjislacionit; aktivitete 

mësimdhënëse për çështje ligjore; bashkëpunimi me grupe interesash të ndryshëm me qëllim 

rritjen e cilësisë së gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e publikut për forcën e zbatimit të ligjit, si 

edhe çdo veprimtari tjetër e ngjashme në fushën juridike.   

  

Shpjegime (Kryetari duhet të evidentojë këtu informacione mbi pjesëmarrjen dhe/ose përfshirjen 

e ndihmësmagjistratit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, 

në rastet kur ai është në dijeni të angazhimit, apo kur ky angazhim ka qenë i iniciuar nga vetë 

Kryetari i Gjykatës së Lartë) 

 

 

 

 

Plotësuar nga Kryetari:  

 

  Emër:     Mbiemër:    Nënshkrimi:     

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


