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VENDIM 
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PËR
VLERËSIMIN ETIK DUE PROFESIONAL TË GJYQTARIT 1 FËR

VITIN 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 85, 89 dhe 95, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në Vendimet e 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr. 263, datë 21.11.2019 “Për miratimin e rregullave plotësuese të 
vlerësimh të gjyqtarëve” dhe nr. 264, datë 21.11.2019, “Metodologjia e pikëzimit me qëllim 
percaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”, pasi shqyrtoi “Projektraportin e vlerësimit 
etik Jhe profesional të gjyqtarit , për vitin 2019”, i hartuar nga relatore znj.
Brunilda Kadi,

V E N D O S I  :

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit , për vitin
2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë:

A. Aftësitë profesionale -  “Shkëlqyeshem”;
B. Aftësitë organizative -  “Shkëlqyeshëm”;
C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale -  “Shkëlqyeshëm”;
F). Aftësitë personale dhe angazhimi profesional -  “Shkëlqyeshëm”.

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit -  “Shkëlqyeshëm”.
2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij.
3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 

15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

Ky vendim hyn në fuai menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit 
të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit nr.96/2016 “Për 
statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

- PËR RËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR



ANALIZA E TE DHENAVE TE MARRA NGA BURIMET E VLERESIMIT DHE 
NIVELI I VLERESIMIT PER CDO KRITER VLERESIIY1I

1. AFTESITE PROFESIONALE TE GJYQTARIT

Per te vleresuar dhe pikezuar ajtesine e gjyqtarit ne drejtim te aspekteve te njohurive 
ligjore dhe arsyetimit te vendimit, vleresuesi perqendrohet ne metudologjme e pergjithshm e 
te punes se gjyqtarit bazuar ne dosjet e perzgjedhura dhe nuk vlereson meritat ligjore te 
vendimeve individuate, te cilat percaktohen vetem ne kuader te nje procesi ankimimi. 
Aftesia profesionale e gjyqtarit pikezohet sipas dy trcguesve, njohurite ligjore dhe arsyetimi 
ligjor, te cilet ndahen ne disa nen tregues.
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1-A Njohurite ligjore.
:> ̂  <iVj

1Jt&xifi per te idennfikuar natyren e qeshtjes, hgjin e zbatueshem  dhe/ose 
koiiftt&tin V*norm ave.

Nga vezhgimi i procesverbaleve te seancave gjvqesore. ne 6  (^eshtjet e perzgjedhura me short, 
evidentohet se gjyqtari ka njohje dhe zbatim korrekt te ligjit material dhe procedurial penal, 
te referuar ne mbeshtetje te vendimeve te ndermjetme. gjate zhvillimit te seancave dhe ne 
pertundim te tyre.

Ne lidhje me pershkrim in e fakteve te qeshtjes. Referuar burimeve te vleresimit. evidentohet 
se gjyqtari ne vendimet perfundimtare. ne pjesen pershkruese arsyetuese. fillimisht paraqet 
ecurine dhe elemente procedural,  kerkesat paraprake dhc vendimin e gjykates ne lidhje me 
to. Ne vijim, ne nje nendarje te vev'ante, paraqet faktet e <;eshtjes penale, ashtu si kane 
rezultuar te provuara gjate gjykimit. Menyra e pershkrimit te rrethanave te 9 eshtjes, ne disa 
raste. nuk rezulton tg jete si nje fakti nxjerre/formuar nga permbajtja e provave ne menyre te 
integruar. por duke cituar gjithe permbajtjen e proves perkatese (si deklurimel e te pondehurit 
apo tc personave nen hetim. etj). Ne raste te tjera. ne <;eshtje penale themeli. pershkruan 
faktet e 9 eshtjes ne perputhje dhe te integruara me provat e administruara ne gjendjen ng te 
cilen jane aktet, ne rastet kur eshte proceduar me gjykim te shkurtuar. Ne kerkesat penale per 
vleftesim dhe caktim mase sigurie, pershkruan faktet e 9 eshtjes ne perputhje me provat e 
administruara deri ne fazen e shqyrtimit te kesaj kerkese. Ne kete pjese te arsyetimit gjyqtari 
ben analize te provave te marra ne gjykim dhe te fuqise se tyre provuese. ne funksion te 
percaktimit te konkluzionit mbi ekzistencen ose jo te faktit penal, apo cilesimit juridik te 
vepres penale.

Ne lidhje me percaktim in e rtatyres se qeshtjes. Nga vezhgimi i burimeve te vleresimit 
konstatohet se gjyqtari. ne 8  vendimet e vezhguara ( 6  dosjet e perzgjedhura me short dhe 2  te 
perzgjedhura nga vete gjyqtari), percakton qarte natyren e 9 eshtjes objekt shq>rtimi, si ne 
<;eshtjet e themelit ashtu edhe ne kerkesat e tjera penale si ; dSrgim ne gjyq te Qeshtjes penale. 
masa sigurimi. Percaktimi i qarte i natyres se 9 eshtjes nga gjyqtari. sherben per organizimin 
e arsyetimit ligjor te vendimit ne drejtim te identifikimit. dhe me tej argumentimit te 
9 eshtjes/ve thelbesore te nevojshme per tu analizuar ne raport me natyren e <;eshtjes.

Ne lidhje me percaktimin e ligjit te zbatueshem , gjyqtari evidenton qarte ligj in. material dhe 
ate procedural penal, duke cituar te gjitha dispozitat qe gjejne zbatim ne 9 eshtjen konkrete. 
Ne baze te kategorise se 9 eshtjes objekt gjykimi, gjyqtari percakton ne "Him te pjeses 
pershkruese arsyetuese te vendimit. elemente qe kane te bejne me proceduren e ndjekur nga 
gjykata. Me pas vijon me rrethanat e faktit te 9 eshtjes. te cilat kane rezultuar te provuara nga 
provat e administruara gjatg gjykimit. Pasi pershkruan faktet e 9 eshtjes, gjyqtari percakton 
ligjin e zbatueshem. duke cituar ligjin procedural/material qe zbatohet ne 9eshtjet objekt 
gjjkimi.

Sa i perket konflikut te normave, ne vendimet gjyqesore burim vleresimi. konstatohet se ne 4 
nga 8  prej tyre, e qe i perkasin 9 eshtjeve penale per dergim ne gjyq te qeshtjes penale.
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gjyqtari identifikon dhe analizon kontliktin e normave procedurale penale. Ky konflikt lidhet 
me qjatin dhc toarrjen ne shqyrtim te 9eshtjes ne seance paraprake, konkretisht nenet 332 
pika 2 dhe 3 |jj /a  te K.Pr.Penale, te cilet trajtojne tg njejten ^eshtje, por ne menyra 
diametralisht.t^underta. sipas interpretimit dhe analizes se here nga gjyqtari.

Ne teresi, referuar te dhenave qe evidentohen nga burimet e vleresimit per kete tregues, 
vleresohet se gjyqtari ka aftgsi shume te mira per identifikimin e qart '  dhe tc sakte te fakteve 
te ?eshtjes, identifikimit te norrnes/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale qe gjejne 
zbatim mbi secilin fakt. citimin dhe analizen e normave respektive. analizimin nga pikepamja 
e ligjit dhe e provave te vendimit te dhene nga Gjykata.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues, vleresohet "Shume e larte". duke e 
pikezuar me 25 pike.

I-A-b Aftesia per te interpretuar ligjin ne zgjidhjen e qeshtjes.

Nga vezhgimi i burimeve te vieresimit konstatohet se gjyqtari, referon, citon dhe interpreton 
normat e ligjit procedural dhe material te zbatueshem mbi faktet e ^eshtjcs, ne sherbim te 
analizes ligjore dhe zbatimit te tyre ne zgjidhjen e Qeshtjes konkrete.

Ne lidhje me mterpretimin e ligjit te zbatueshem. Ne vendimet gjvqesore te vezhguara. 
konstatohet se gjyqtari. jo  vetem citon dispoziten ligjore te zbatueshme. materiale/ 
procedurale penale, por analizon dhe interpreton ato ne kuader te fakteve le ^eshtjeve objekt 
gjykimi, duke zbatuar parimet e pergjithshme te se drejles materiale dhe procedurale qe 
gjejne aplikim ne «;do rast konkret. Gjyqtari interpreton dispozitat ne funksion te percaktimit 
te cilesimit juridik te vepres penale dhe te pergjegjesise se autorit ne kryerjen e vepres. 
interpreton normen, duke bere nje pershkrim te pergjithshem ne lidhje me elementet dallues 
te vepres penale si dhe duke i nderthurur me faktet dhe provat e rezultuara gjaie gjykimit, ne 
funksion te konkluzioneve te arritura. Ne vendimet e vezhguara evidentohet se gjyqtari. 
fillimisht analizon dhe interpreton institutin dhe normat relevante qe i sherbcjne zgjidhjes se 
^eshtjes, ne aspektin teorik/abstrakt te saj, duke identifikuar ne menyre specifike qellimin. 
funksionin, apo duke percaktuar kushtet dhe kriteret qe duhet te plotesohen ne menyre 
kumulative. Pas kesaj analize dhe interpretimi teorik/abstrakt. gjyqtari referon ne rastin 
konkret dhe interpreton normen ne pcrputhje me faktin dhe provat e lejuara dhe te marra ntj 
shqyrtim.

Nga vendimet e vezhguara, evidentohet se gjyqtari citon dhe interpreton normen juridike qe 
zbatohet ne zgjidhjen e ^eshtjes, e konkretisht; interpreton nenet 403 e vijues te K.Pr.Penale. 
te ndryshuar, mbi procedim in e qeshtjes me ritin e gjykimit te shkurtuar ne lidhje me kushtet 
dhe kriteret qe duhet te permbushen per pranimin e kerkeses; identifikon dhe interpreton 
nenin 4 152 dhe 388 te K.Pr.Penale: interpreton ne menyre literale dispoziten materiale 
penale. nenin 262/2 dhe 293 te K. Penal ne funksion te cilSsimit juridik te vepres penale per te 
cilat akuzohet i pandehuri; duke qene se neni 262/2 i K. Penal eshte nje dispozite blanket, 
gjvqiari i referohet dhe interpreton per kete qellim edhe dispozitat e ligjit te posaqem nr.
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8145 dale 11.09.1996 "Per te drejten e tuhimeve" i shfvi/izvar dhe ligj'in e zbatueshem ne 
fuqi nr 8~"3ydtite 23.04.2001 “Per tuhunet"; ben interpreting pajtues me Kushtetuten, te 
ncnrt£Eg$£2fvka 2 dhe 332/a te K.Pr.Penale te eilet trajtojne te njejten qeshtje, par ne 
menyra diametralisht te kunderta; interpreton te gjitha dispozitat e ndryshuara (shtuara me 
ligjin 35/2017) mbi gjyqlarin e seances paraprake duke percaktuar elementet e seances 
paraprake ne funksion te percaknm it te funksionU dhe qellimit te kesaj fa ze  te re procedurale: 
dispozitat procedurale penale te ndryshuara. nenet 332 e vijues te K.Pr.Penale mbi dergim e 
qeshtjes ne gjyq; interpreton dispozitat procedurale penale te ndryshuara, nenet 328, 329/a e 
vijues te K.Pr.Penale mbi pushimin e akuzes apo te qeshtjes penale; interpreton nenin 283/1 
te K. Penal, ne menyre literate; interpreton nenin 283/1 te K. Penal dhe ligjin e posaqem ne te 
cilen te referon dispozita blanket; interpreton ligjin per barnat narkotike dhe psikolrope: 
interpreton dispozitat materiale dhe rrethanat qe ndikojne ne individualizimin e denimit pet
ti pandehurin, nenet 47 dhe 48 te K .Penale: interpreton ne menyre teleologjike nenin 251 e 
vijues te K.Pr.Penale, e duke cituar per kete qellim edhe parimet e permhajtura nc KEDNJ: 
interpreton nenet 228 ,229 dhe 230 te K.Pr.Penale; mterpreton nenin 89 tc K.Penal.

Ne lidhje me ajtesine e gjyqtarit per te perdorw  jurisprudencen relevante. Ne te gjitha 
vendimet e analizuara. rezulton se gjyqtari ka identifikuar dhe perdorur jurisprudencen 
relevante ne mbeshtetje te argumenteve dhe ne lidhje me mterpretimin dhe zbatimin e ligjit.

Konkretisht ne 8  vendimet e vezhguara gjyqtari citon, analizon dhe interpreton; vendimet e 
Gjykates Kushtetuese nr. 5/2001; nr. 8/2005; nr. 10/2009; nr. 9 2010, nr. 20 2011; nr. 
47/2011; nr. 4/2012; nr. 24/2012; nr. 57/2012; nr. 45/2013; nr. 16/2015; nr. 22/ 2015; nr. 
4/2016; nr. 20/2016 dhe nr. 56/2016; Vendimet Unitikuese nr. 2/2003; nr. 7/2011; n.2/2013, 
nr. 3 / 2015 te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte; Vendimet nr. 8/2012; nr. 
201/2012; nr. 31/2013; nr. 97/2013; nr. 196/2013 dhe nr. 125/10.2017 te Kolcgjit Penal te 
Gjykates se Larte; praktike te GJEDNJ konkretisht: qeshtja “Kudrevicius dhe te tjere kunder 
Lituanise”, Vendim i Dhomes se Madhe te Gj.E.D.NJ, date 05.01.2016; qeshtja "Frumkin 
kunder R usise” Vendim i Dhomes se Madhe te Gj.E.D.NJ, date 05 01.2016: eshtja
"Salabiaku kunder Frances", Vendimi i GJ.E.D.NJ, date 0 7.10.1988; qeshtja "A.M. kunder 
Ita lise”, Vendimi i GJ.E.D.NJ, EC HR 1999-lX; qeshtja “Breukhoven kundcr Republikes 
(Jeke ”, Vendimi i GJ.E.D.NJ, date 21.07.2011.

Ne lidhje me zbatimin e parimeve te pergjithshme te se drejtes. Ne vendimet e vezhguara. 
evidentohet se gjyqtari i kushton nje rendesi te ve<;ante citimit dhe zbatimit te parimeve te 
pergjithshme te se drejtes, e veganerisht ato qe i perkasin te drejtes penale materiale dhe 
procedurale. e konkretisht; parimin e prezumimit te pafajesise, parimin procedural penal 
pcrtej qdo dyshimi te arsyeshem, parimin e kushtetutshmerise. parimin e harazise se armeve 
dhe it kontradiktoritetit, parimin e ligjshmerise, parimin e nullum crimen, nulla poena sine 
legge, parimin e nullum crimen, nulla poena sine culpa, etj.

Ne teresi. referuar te dhenave qe rezultojne nga burimet e vleresimit per kete tregues. 
vleresohet se gjyqtari ka aftesi shume te larte per te interpretuar ligjin ne lunksion te zgjidhjes 
se (peshtjes.
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Shkalla e aftesise^e gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresira% aftesia e gjyqtarit per kete tregues, vleresohet "Shume e larte". duke e 
pikezui

I-B Arsyetnni ligjor

I-B-a Qartesia, konqiziteti dhe kuptueshmeria e vendimit.

Vendimet gjyqesore te vezhguara te gjyqtarit jane te organizuara sipas nje strukture te qarte 
dhe standardizuar. (pjesa hyrese, arsyetuese. dispozitivi). Ne pjesen hyrese vendimet 
permbajne elementet e nevojshem ne lidhje me percaktimin e gjykates, perberjen e trupit 
gjykues, kohes se zhvillimit te gjykimit- te dhenat e plota te paleve. dhe perfaqesuesve te tyre, 
objektin dhe bazen ligjore si dhe kerkimet perfundimtare te paleve. Pjesa pershkruese 
arsyetuese, eshte e organizuar sipas nje strukture te standardizuar me nenndarje. Fillimisht 
analizohen rrethanat procedurale, me pas pershkruhen rrethanat e faktit. percaktohet ligji i 
zbatueshem dhe me pas vleresimi i gjykates nepermjet aplikimit te ligjit te zbatueshem mbi 
faktet objekt gjykimi. Dispozitivi i vendimeve eshte i plote i qarte dhe konkret. Ne veprimet 
per drejtimin e seancave gjyqesore dhe vendimet perfundimtare. perdoret nje gjuhe e thjeshte. 
e qarte dhe e drejtperdrejte.

Gjyqtari perdor te gjitha karakteret e gjuhes shqipe. respekton rregullat gramatikore dhe ato te 
sintakses, shenjat e pikesimit, thonjezat dhe simbole te tjera. duke i bere vendimet te qarta 
dhe te shkruara ne menyre korrekte ne aspektin gjuh&sor. Fjalite jane me gjatesi mesatare dhe 
ndertohen ne nje menyre te tille qe te transmetojne mendimin dhe te lidhen me njera -tjetren 
per nga vijimesia e kuptimit. Teksti i vendimeve eshte i organizuar nfi paragrafe. te cilet 
lidhen me njeri-tjetrin permes kronologjise se mendimit.

Gjuha teknike perdoret ne menyre korrekte dhe konsistente, ne rastet kur eshte i 
pashmangshem perdorimi i saj. sikunder parashikohet shprehimisht ne ligiet e posagme apo 
ne aktet e ekspertimit. Nderkohe. ne shkrimin e vendimeve te vezhguara. konstatohet edhe 
perdorimi i termave dhe shprehjeve ne ^uhen  latine. ndonjehere te panevojshme dhe te pa 
shpjeguara ne gjuhen shqipe.

Nje karakteristike ne shkrimin e vendimeve perfundimtare te gjyqtarit eshte jo  vetem citimi. 
por edhe vendosja e permbajtjes se plote te dispozitave materiale apo procedurale. Gjithashtu. 
shpesh gjyqtari vendos permbajtjen e plote te provave te marra ne shqyrtim. U cilat mund 
kufizoheshin vetem ne ato pjese qe eshte e rendesishme per argumentin.

Nje karakteristike tjeter e shkrimit te vendimeve pcrfundimtare, eshte perdorimi i shenimeve 
fundore. nderkohe qe vendimi gjyqesor duhet te jete i qarte dhe nuk duhet te kete nevoje per 
shpjegime shtese.

Ne vendimet perfundimtare te vezhguara. evidentohet gjithashtu qe gjyqtari ben edhe 
interpretime abstrakte dhe teorike te ligjit dhe instituteve ligjore. Vendimet. veganerisht ato te 
perzgjedhura nga vete gjyqtari. jane relativisht te gjata (JO - 65 faqe). dhe kjo pasi ne
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arsyetimin e vendimeve analizohen koncepte te se drejtes dhe institute te cilat, te cilat ne 
thelb ia rrisin vleren nj0  vendimi gjyqesor ne kuptimin akademik te tij.

Gjithashtb; se &jyqta.ri njeh mire praktiken gjyqesore vendase dhe te huaj duke
elaboruar dhe duke bere pjese te arsyetimit te vendimit edhe pjese nga kjo jurisprudence por. 
nga ana tjeter konstatohet se gjyqtari nuk limitohet thjeshte ne konkluzionin e arritur nga kjo 
jurisprudence por. duke cituar pasazhe te tera te saj ne permbajtje te arsyetimit t«. vendimit . 1

Prezenca e te gjithe ketyre elementeve, gjithsesi vleresohet nga Keshilli se nuk cenon 
qartesing dhe kuptueshmerine e vendimit.

Shkalla e aftesise se gjvqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues, vleresohet "Shume e larte". duke e 
pikezuar me 15 pike.

I-B-b Strukrura e qendrueshme dhe e mireorganizuar e vendimit.

Gjyqtari i harton vendimet e tij me strukture te qendrueshme dhe te mi reorgan izuar. 
Vendimet e vezhguara respektojne me rigorozitet strukturen t'ormale me tre pjese te vendimit. 
por edhe elementet e 9 do pjese, si<; percakton neni 383 i Kodit te Procedures Penale. ^do  
vendim gjyqesor permban pjesen hyrese, pjesen pershkruese-arsyetuese. si dhe dispozitivin.

Ne pjesen hyrcse gjejne pasqyrim te dhenat e regjistrimit dhe gjykata qe ka gjykuar (;eshtjen, 
trupi gjykues dhe sekretarja jyyqesore, data dhe ora e shqvrtimit. palet. objekti i shqyrtimit 
dhe baza Iigjore. si dhe kerkimet perl'undrntare te paleve te pranishme ne proces.
Ne pjesen pershkruese-arsyetuese gjejne pasqyrim ne menyre te strukturuar procedura e 
ndjekur, faktet e ^eshtjes si? rezultojne nga provat, ligji i zbatueshem dhe vleresimi i 
gjykates. ku merret ne analize ligji i zbatueshem. elementet e tij ne lidhje me faktet konkrete, 
dhe ne fund konkluzioni i gjyqtarit per zgjidhjen e ^eshtjes. Ne kete pjese te vendimit. 
evidentohet gjithashtu interpretimi teorik/abstrakt qe gjyqtari i ben dispozitave penale 
materiale dhe procedurale dhe instnuteve te ndryshme te kesaj fushe te se drejtes.
Ne pjesen e dispozitivit gjen pasqyrim disponimi i gjykates per zgjidhjen e <;eshtjes, 
shpenzimet gjyqesore, si dhe e drejta e ankimit. Persa i takon dispozitivit te vendimit. gjyqtari 
perdor tekniken e listimit te disponimeve duke i numcrtuar ato, qe lehteson referencat ne 
rastin kur vendimi ka disa disponime.

Struktura e vendimit dhe nenndarjet, jane ne harmoni me njera - tjetren dhe ne rrjedhe logjike 
ne sherbim te konkluzioneve te arritura ne vendim. Pjesa urdheruese e vendimit eshte e qarte. 
koncize. e thjeshte dhe e kuptueshme.

Shkalla e aftcsise se gjyqtarit dhe pikezimi ; Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vieresimit, aftesia e gjyqtarit per kete tregues. vleresohet “Shume e larte". duke e 
pikezuar me 1 0  pike.

'Konstatohet se ne vendim in nr. 1500 date 11.06.2019, citohet vendim i i Gjykates Kushtetuese Federale 
Gjermane nga fq 11-16 te vendim it, apo vendim in e GJEDNJ-se nga fq 17- 30 te vendimit.
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I-B-c CUesta e analizes ithe argumentimit logjik.

| o i l
i • CM1, ^ ( / J  . .  ̂ . .

Ne vendimet gjyqesure te vezhguara konstatohet se gjyqtari ka aftesi shume te mira ne 
drejtim t^ n a l i z e s  dBp argumentimit logjik. Gjyqtari, identifikon dispozitat ligjore. shtjellon 
argumentat ne menyre logjike, duke paraqitur nje analize te plote te fakteve te
geshtjes. sebashku me provat mbi te cilat ato mbeshteten, si dhe paraqet argumentat ne lidhje 
me bazueshmerine ose jo  te kerkimeve objekt gjykimi.

Ne te gjitha vendimet e vezhguara. gjyqtari analizon laktin penal duke e lidhur drejtperdrejte 
me elementet e figures se vepres penale apo kushtet procedurale per aplikimin e procedures 
se gjykimit te shkurtuar, apo te pushimit te akuzes. Ai argumenton ne menyre logjikc 
perqasjen e fakteve te provuara ne gjykim me ligjin e zbatueshem, kuptimin e tij nepermjet 
interpretimit dhe duke identifikuar lidhjen shkak-pasoje, mes faktit. ligjit dhe konkluzionit ne 
zgjidhjen e geshtjes. Analizon dhe individualizon pergjegjesine penale te autorit te vepres 
penale, te drejtat e te pandehurit ne procesin penal, rrethanat e faktit penal ne perputhje me 
provat. si dhe rrethanat per caktimin e denimit penal. Jep arsye te qarta per konkluzionet qe 
nxjerr. duke i kushtuar rendesi edhe pretendimeve te paleve qe nuk pranohen nga gjykata.

Citon dispoziten ligjore te zbatueshme dhe jep argumentet perse kjo dispozite eshte e 
zbatueshme ne geshtjen konkrete. Kur eshte rasti. i ploteson argumentet edhe me referenca ne 
parimet e pergjithshme te sS drejtes, si dhe nS ju risp rudence  e gjykatave me te larta. 
Rrjedhimisht, te gjitha disponimet e gjykates jane tg lidhura me pjesen arsyetuese.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit, aftesia e gjyqtarit per kete tregues. vleresohet ‘'Shume e larte''. duke e 
pikezuar me 25 pike.

Niveli i vleresimit 
KRITERI

AFTESITE PROFESIONALE TE GJYQTARIT
Piket Niveli i vleresimit

1 0 0 Shkelqyeshem

2. A FT E SIT t ORGANIZATIVE TE G.JYQTARIT

Per te vleresuar dhe pikezuar ajtesine e gjyqtarit ne drejtim te aftesive organizative, 
v/cresuesi perqendrohet nr aftesine per te organizuar, menaxhuar dhe kontrolluar 
efektivisht procedurat gjyqesore. Produktiviteti eshte rrjedhoje e menaxhimit te koltes, i cili 
tregon sa mire gjyqtari perdor kohen e tij si kur gjykon t vetem ashtu edhe ne pane! me te 
tjere.

10



2.A.u Respektimi i  afateve ligjore.

Referuar burimeve te vleresimit. evidentohet se gjyqtari ka gjykuar ne total 315 <;eshtje per te 
cilat ligji ka parashikuar afate gjykimi. nga te cilat 121 ose 38.4 % te tyre )ane gjykuar jashte 
ketij afati.

Per te vleresuar kete tregues, sipas metodologjise se miratuar nga keshilli. keto te dhena 
statistikore duhet te analizohen sipas situates, me qellim per te shmangur perfundimet per 
Qeshtje qe nuk lane pergjegjesi e gjyqtarit.

Ne Formularin e Integruar te Vleresimit. gjyqtari ne lidhje me kete tregues shpjegon se: 
“Sipas analizes vjetore te vuit 2019 qe me eshte vene ne dispozicion rezuhon se line kam  
gjykuar rreth 591 qeshtje po aq sa me jane shortuar brenda viLit 2019. Theksohet se viti 2019 
eshte viti ku sipas analizes vjetore eshte trefishuar ngarkesa ne punc e yjyqtareve. Sipas 
sistemit te llertsim it. ne aspektm sttsior, gjyqtari i gjykates se shkalles se pare i dhomes 
penale, duhet te je te  ne cilesirie e relatorit ne nje vit, ne jo me pak se 100 gjykime qeshtjesh 
penale (krime dhe kundravajtje penale). Sipas ketvre te dhenave statistikore, konstatohet se 
ngarkesa sasiore e imja si gjyqtar per vitin 2019 eshte 591 Qeshtje pothuajse pest here me e 
larte se standard! ligjor. Pavaresisht ngarkeses lejet te larte, nga ana ime jane marre te 
gjitha masat per t 7 perfunduar qeshtjet brenda afatit ligjor dhe afateve te vendosura nga 
KLGJ-ja. Krahas marrjes se masave per t 7 perfunduar Qeshtjet brenda afatit ligjor nga ana 
ime ja n e  respektuar te gjitha dispozitat procedurale per realizimin e njofiimeve dhe dhenies 
se paleve te kohes se nevojshme per te realizuar nje mbrojtje efektive. Keshtu. persa i perket 
njofiimeve nga ana ime eshte mbajtur parasysh dhe jurisprudenca e Gjykates Kushtetuese, e 
eila ne vendimin Nr. 30. date 17.06.2010, ku nder te tjera eshte shprehur se: "Dispozitat 
procedurale per njofftmet vendosin nje rend te cakmar per menyre n e njoftimit te akteve per 
te pandehurin. prandaj duhet respektuar rendi sipas preferences ligjore per kete qellim. Me 
kete detyrim te organeve ptrkatese shteterore per te njoftuar ne menyre rigoroze te 
pandehurin dhe pi r te proruar se ai i fshihet drejtesise, eshte e lidhur e drejta e tij per te 
marre pjese ne gjykim. si dhe e drejta e gjykates per te vendosur per gjykimin e tij ne 
mungese kur jane respektuar ne menyre rigoroze dispozitat per njojtimin. Sipas kesaj 
jurisprudence duhet te realizohen te gjitha menyrat e njoftimit deri ne realizimin e shpalljes 
publike, ne te kundert procesi eshte mil. Natyrisht ndjekja e te gjitha procedurave per  
realizimin e njofiimeve mund te ndikoj ne kohezgjatjen e procesi! por kjo eshte nje kerkese e 
detyrueshme e ligjit qe duhet zbatuar nga gjykata. Numri i qeshtjeve qe mund te kete kaluar 
afatin ligjor per perfundimin e gjykimit duhet te jete shume i vogel ne raport me numrin 
qeshtjeve te shortuara dhe te gjykuar a brenda vit it 2019. Kur eshte konst it uar procesi line 
gjykimin e kam perfunduar brenda nje ose dy seancave kur eshte procesi eshte zhvilluar me 
p ro ced u n n  e gjykimit te shkurtuar. Faktoret qe mund te kene ndikuar ne mos gjykimin 
brenda afatit ligjor nuk lidhet me sjelljen e gjyqtarit, por jane te lidhur me: i) mungesen e 
prokurorit te qeshtjes per shkaqe te ndryshme pa  te cilin nuk zhvillohet procesi sipas neni 12H 
dhe 342 te K.Pr. Penale; ii) nuk realizohet njoftimi i paleve dhe deshmitareve per shkak te

2.A Aftesia e g jyq tarit  p e r  tl- pi rb a llu a r  ngarkesen ne pune.
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adresave apo moskorrfirtriimit nga pasta apo oftceret e policise gjyqesore: iiij mungeses sis 
paleve te tjera per shkdq# të arsyeshtm  apo le paarsyeshme par qe duhet le ndermerren hapa 
per deklarimin e mungg&es, caktimin e nje avokaii kryesisht dhe marrfen e kohl's per smdimin 
e dosjes nga ib ^^kn d it. me qellim realizimin e nje mbrojtje efektive: iv) pamundesia per le 
caktuar nje seance tjeter sa me shpejt per shkak le ngarkeses se madhe ne pune: v) 
kompleksiteti i çështjeve kur numri i te pandehurw  ka tjene shume i madhe dhe mungesa 
qofte e njerit prej tyre ose e mhrojtësit passjell shtyrjen e seances: vi) pezullimi i gjykimit le 
çeshtjeve per shkak se i pandehun mtk merre dijen personalisht per zhvillimin e gjykimit 
sipas nenil 352 le K.Pr.Penale i ndryshuar me Ligjin Nr. 35/2017: vii) irajnimet vazhduese 
ne Shkollen e Magjistratures, si dhe shkaqe le tjera objektive le pavarura nga vullneti i 
gjykatts. ”

Gjithashtu. gjyqtari , ka paraqitur pranë Këshillit te Lartë Gjyqësor. kërkesën me
objekt; "1. Mhi arsyet e perfundimit lej afalil ligjor ose slandardit minimal kohor te çSsfujeve 
per periudhen e vleresimit. 2. Pasqyrimin ne raportin e vleresimit te arsyeve te perfundimit 
lej afatit ligjor ose slandardil minimal kohor të çështjeve që nuk jane pergjegjesi e gjyqtarit. 
e cila m und te çoje m nje pikezim me te larte nga ai i tabeles se miratuar me vendimin Nr. 
264. dale 21.11.2019 Per miratimin Metodologjia e pikëzimit me qellim percaktimin e 
nivelit lë vleresimit të gjyqtarit ”, deri në pikezimin maksimal. Kërkesë të cilën e ka shoqëruar 
sëbashku me dokumentacionin provues, gjithsej 1213 (një mijë e dyqind e trembëdhjetë) 
fletë” .

Në analizë të këlyre shpjegimeve dhe akteve që i shoqërojnë, rezulton se: nga 54 çeshtje të 
gjykuara jashtë afatit ligjor. për të cilat gjyqtari ka dhënë shpjegime të arsyeshme dhe të 
pranueshme, 3 prej tyre, (konkretisht çështjet me nr. rendor 49. 50 dhe 81 të Tabelës Nr. 11. 
për kategorinë e çështjeve “Seanca paraprake") nuk i përkasin kësaj kategorie. pasi sipas 
tabelave me të dhëna statistikore këto 3 çështje janë gjykuar brenda ketij afati. Ndërkohë. 
duke zbritur nga numri total 121, 51 (54-3) çështje te gjykuara jashtë afatit ligjor. (per të cilat 
gjyqtari ka dhënë shpjegime të arsyeshme dhe të pranueshme), rezulton se numri i këtyre 
çështjeve shkon në 70 ose 22.2% .

Gjithashtu. duhet marrë parasysh edhe;
a) përjashtimin nga kjo periudhë, kohën që mund të ketë marrë lëvizja e dosjes nga momenti i 
regjistrimit deri te shortimi dhe dorëzimi te gjyqtari,
b) kohën që i është dashur gjyqtarit për shtyrje të gjykimit per shkaqe të pavarura prej tij. si 
është njoftimi dhe respektimi i të drejtave U' tjera të palëve,
c) ngarkesën e gjyqtarit gjate periudhës së vierësimit. nga ku rezulton se ai ka gjykuar disa 
here me shume se numri i çështjeve, sipas standardit minimal sasior të punës. të përcaktuar në 
vendimin nr. 261/2, dt 14.04.2010, të KLD-së.
d) kompleksitetin e çështjeve dhe rritjen e papritur të volumit të çështjeve,
e) si dhe faktit se në disa raste, sipas të dhënave statistikore, konstatohet se tejkalimi i atatit 
ligjor është për një kohë relativisht të shkurtër (1-2 ditë), dhe që nuk i perkasin atyre 
çështjeve për të cilat gjyqtari ka dhënë shpjegime, në lidhje me këtë tregues. gjyqtari 
vlerësohet në nivelin “Mbi mesatar”, duke u pikëzuar më 12 pikë.
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Shkalla c aftësisë së gjyqtaril dhc pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rt/ultojne nga 
burimet e vlerësiftiH, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësohet “Mbi mesatare”, duke e

I V)

pikezuai me

2.A.3 TPlotësimi i standardeve minimale kohore.

Referuar burimeve të vlerësimit. evidentohet se gjyqtari ka gjykuar në total 270 çështje, per 
të cilat janë parashikuar afate orientuese per standardin minimal. Nga këto 46 ose 17 % të 
tyre, janë gjykuar jashtë këtyre afateve.

Në Formularin e Integruar të Vlerësimit. gjyqtari në lidhje me këtë tregues shpjegon se: 
"Duke perjashtuar faktoret qe jane le pavarur nga vullneli i gjyqtarit mund te them se nga 
ana ime ja n ë  berë lë gjiihaperpjekjet per ic respektuar siandardel minimale kohore.''.

Gjithashtu, gjyqtari F , ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. kërkesën me
objekt; "1. Mhi arsyet e përfundimil lej afatit ligjor ose slandardil minimal kohor te çeshtieve 
/?(r periudhen e vleresimit. 2. Pasqyrimin ne r apart in e vleresimit te arsyeve te perfundimit 
tej afatit ligjor ose standardit minimal kohor te çështjeve qe nitk jane pergjegjesi e gjyqtarit. 
e cila rnund te coje në nje pikezim  me te lartë nga ai i taheles se miratuar me vendimin Nr. 
264. daft 21.11.2019 “Per miratimin "Metodologjia e pikezimit me qellim percaktimin e 
nivelit te vleresimit te gjyqtarit deri në pikezimin maksimal. Kërkesë të cilën e ka shoqëruar 
sëbashku me dokumentacionin provues, gjithsej 1213 (një mijë e dyqind e trembëdhjetë) 
fletë”

Në analizë të këtyre shpjegimeve dhe akteve që i shoqerojnë. rezulton se gjyqtari ka dhënë 
shpjegime të arsyeshme dhe të pranueshme, për 14 prej tyre. Duke zbritur nga numri total 
46, keto 14 çështje, numri i tyre shkon në 32 ose 11.8% .

Gjithashtu. duhet marrë parasysh edhe\
a) përjashtimin nga kjo periudhë. kohën që mund të ketë marrc levizja e dosjes nga momenti i 
regjistrimit deri te shortimi dhe dorëzimi te gjyqtari.
b) kohën që i është dashur gjyqtarit për shtyrje të gjykimit p̂  r shkaqe të pavarura prej tij, si 
është njofiimi dhe respektimi i te drejtave te tjera të palëve,
c) ngarkesen e gjvqtarit gjatë periudhës së vlerësimit, nga ku rezulton se ai ka gjykuar disa 
here me shumc se numri i çështjeve, sipas standardit minimal sasior të punës, të përcaktuar në 
vendimin nr. 261/2, dt 14.04.2010, të KL.D-së dhe
d) kompleksitetin e çështjeve dhe rritjen e papritur të volumit të çështjeve,
e) diferencën e vop.el në kohë të kalimit të standardit minimal kohor, ne lidhje me ketë 
tregues, gjyqtari pikezohet në nivelin maksimal.

Shkalla e aftësisc së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizes së të dhënave qe rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vleresohet "Shume e lartë". duke e 
pikëzuar me 5 pikë.



-?Co
2. A.c Koha mesdtare qe i dedikohet qdo geshtje.

w #  . .
Referuar bunmc^e te vleresimit, evidentohet se koha mesatare qe i dedikohet gdo geshtje 
eshte me e shkw ter ose e barabarle se standardi minimal kohor i miraluar. per te gjitha  
kategorite e qeshtjeve.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe re/ultojne nga 
burimet e vleresimit, aftesia e gjyqtari) per kete tregues, vleresohet “Shume e larte". duke e 
pikezuar me 5 pike.

2.A.Q Rendimenti i perfundim it te qeshtjeve gjyqesore.

Referuar burimeve te vleresimit, evidentohet se rendimenti i perfundimit te geshtjeve 
gjyqesore nga gjyqtari eshte 1 0 0  %.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues vleresohet "Shume e larte”. duke e 
pikezuar me 10  pike.

2.A.d Kolia mesatare e arsyetimit te vendimit perfundimtar gjyqesor.

Referuar burimeve te vleresimit, rezulton se koha mesatare e arsyetimit te vendimit 
perfundimtar eshte si me poshte vijon:

• Per geshtje te kategorise "kerkesa penale te hetimit paraprak" per te cilat ligji 
procedural ka parashikuar a fat per arsyetimin e vendimit me objekt vleftesim arresti 
dhe caktim mase sigurimi si dhe zevendesim apo revokim mase sigurimi, koha 
mesatare e arsyetimit eshte 7.9"? dite, pra me e gjate se afati procedural 5 dire i 
parashikuar nga neni 249 dhe 260 i K. Pr. Penale.

• Per geshtje te kategorise "kerkesa penale le hetimit paraprak"  per te cilat ligji 
procedural ka parashikuar afat per arsyetimin e vendimit me objekt verifikim 
kushtesh dhe kriteresh (neni 248/2 K.Pr.Penale) apo shuarje e masave te sigurimit 
(neni 261/3 i K.Pr.Penale), koha mesatare e arsyetimit eshte 3 dite, pra me e gjate se 
afati procedural prej 48 ore i parashikuar nga neni 248/2 dhe 261/3 i K.Pr.Penale.

• Per geshtje te kategorise "kerkesa penale te hetimit paraprak"  per te cilat ligji 
procedural nuk ka parashikuar afat per arsyetimin e vendimit me objekt deklarim 
ikje apo kundershtim vendimi mosfillimi, koha mesatare e arsyetimit eshte 16.3 
dite, pra me e shkurter se afati procedural 30 dite i parashikuar nga neni 430/1 i 
K.Pr.Penale.

• Per geshtje te kategorise 'penale krim e" koha mesatare e arsyetimit tc vendimit 
eshte 15.75 dite, pra me e shkurter se afati procedural 30 dite i parashikuar nga neni 
430/1 i K.Pr.Penale.

• Per geshtje te kategorise "penale kundravujtje" koha mesatare e arsyetimit te 
vendimit eshte 20.38 dite, pra me e shkurter se afati procedural 30 dite i parashikuar
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nga neni 430/1 ) K.Pr.Penale.
• Per ^tshtje te kat^jgorise "seance paraprake -  dergim ne gjyq " koha mesatare e 

arsyetimit te Vghd£mit eshte 9.6 dite. pra me e shkurter se afati procedural 10 dite i 
parash'ilu^r^^^^rfeni 332/dh pg 3 i K.Pr.Penale.

• P^r geshtje te kategorise “seance paraprake -  pushim  procedim i" koha mesatare e 
arsyetimit te vendimit eshte 20.7 dite. pra me e shkurter se afati procedural prej 30 
dite i parashikuar nga neni 430/1 i K.Pr.Penale.

• Per ^eshtje te kategorise ' kerkesa penale ne fazen e ekzekutim it" per te cilen nuk 
parashikohet ndonje afat i posa^em per arsyetimin e vendimit, koha mesatare e 
arsyetimit te vendimit eshte 13.5 dite. pra me e shkurter se afati procedural prej 30 
ditSsh i parashikuar nga neni 430/1 i K.Pr.Penale.

Ne Formularin e Integruar te Vleresimit. gjyqtari ne lidhje me kete tregues shpjegon se: 
“Pavaresishl ngarkeses jashtezakonisht te larte ne punc numrin e larte te Qesht/eve 
komplekse, si dhe numrit e larte te qSshtjeve per te cila parashikohen afate te shkurtra per 
arsyetim si: dergim ne gjyq (dhjete dite), masa sigurimit (pese dite), pergj ime (24 ore), 
ekstradime (tre dite) etj nga ana ime jane  marre te gjitha masat per te arsyetuar vendimin 
brenda afateve ligjore. Nese do te shikohet koha e dorezimit shumica prej tyre jane dorezuar 
ne nje afat me te shkurter se afati procedural i dorezimit tt tyre. Nese ka pasur ndonje rast 
per dorezimin ne sekrelari me vonese kjo ka ndodhur per shkaqe te pavarura prej meje. Kjo 
ka ndodhur per keto arsye: i) ndonese nga ana ime eshte •printuar vendimi dhe i eshte dhene 
sekretarise gjyqesore per te kryer veprimet e numertimit e qepjes sc dosies nuk eshte 
dorezuar po  ate dite por nje ose disa d ik mt vone per shkak te ngarkeses se madhe dhe kohes 
se nevojshme qe i duhet per te here veprimet administrative. Fakti qe ime i kam arsyetuar 
vendimet hrenda afatit ligjor mund t 7 provoje me email: it) afaii ligjor ka perfunduar ne 
fundjave apo dite pushimi, per rrjedhoje mund te je te  dorezuar diten e pare te prunes qe mund  
tt fete tej afatit ligjor kalendarik, por qe duhet konsideruar se eshte dorezuar ne ajat; Hi) per 
shkak te mungeses ne pune te sekretarise gjyqesore per shkaqe i'd arsyeshme A jo ka here qe 
dosjet te qepen dhe te dorezohen pas disa ditesh pasi eshte kthye ne pime: iv) pjesemarrja  
ime ne trajnimet vazhduese ne Shkolltn e Magjistratures. Afati i fundit mund te kete qelluar 
pikerisht ne keto dite. per rrjedhoje afati ligjor shtyhet ne diten kur gjyqtari paraqitet ne pune 
per nenshkrimin e vendimit; v) per shkak te infrastruktures. Ka pasur raste qe nuk ka pasur 
hoje printeri apo ka pasur mungese ne leter; vi) per arsye familiare gjyqtari nuk ka qene ne 
pune; vii) afati lig/or ka ptrfunduar kur gjyqtari ka qene me leje, si dhe per shkaqe le tjera tt 
pavarura nga gjyqtari. Nderkohe gjyqtari nuk ka dhene shpjegime konkrete per kategorite 
e ^eshtjeve per te cilat arsyetirm i vendimit perfundimtar gjyqesor ka rezultuar me i gjate se 
afati procedural, duke e bere te pamundur analizen mbi te dhenat statistikore.

Perfundiniisht. reteruar burimeve te vleresimit. evidentohet se koha mesatare e arsyetimit te 
vendimit perfundimtar gjyqesor nga ana e gjyqtarit, eshte me e shkurter se afati procedural, 
per shumicen  e kategorive te ^eshtjeve.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qc rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues vieresohet "Mbi mesataren". duke e 
pikezuar me 12  pike.
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2.B Aftesia per te kryer procedurat jyyqesore.
,

2.B.a Nuntjftmesatar i seancave gjyqesore per qdo kategori qeshtjesh dhe kryerja e 
veprimeve te nevojshnte procedurale per shmangien e seancave joproduktive.

Referuar te dhenave qe rezultojne nga burimet e vleresimit. numri i seancave gjyqesore 
eshte plotesuar ne tabelat me te dhena statistikore per gdo geshtje dhe numri mesatar i tyre
per kategori(9 eshtjet me pale kundershtare) rezulton si me poshte:

-4.5 (kater presje pese) seanca gjyqesore tek kategoria e geshtjeve penale krime.
-6 . 8  (gjashte presje tete) seanca gjyqesore tek geshtjet e kategorise kundravajtje penale.
-2 . 6  (dy presje gjashte) seanca gjyqesore tek geshtjet e kategorise seanca paraprake.

Referuar burimeve te vleresimit, evidentohet se numri mesatar i seancave gjyqesore per gdo 
kategori veshtjes (duke perjashtuar ato pa pale ndergjyqese) eshte 4.6.

Sa i perket kryerjes se veprimeve te nevojshme procedurale per shmangien e seancave jo
produktive. duke iu referuar Raportit Analitik dhe akteve te dosjeve te perzgjedhura me 
short, rezulton se:
-Gjyqtari ne te gjitha geshtjet e ka vene ne levizje dosjen ne kohe dhe ne perputhje me 
afatet ligjore;
-Vendimi per caktimin e seances se pare eshte marre brenda 10 diteve. ne respektim te 
parashikimeve te nenit 333/1 i K.Pr.Penale;
-Data e caktimit te seances se pare gjyqesore, eshte bere ne respektim te afatit te 
parashikuar nga neni 333/2 te K.Pr.Penale;
-Seancat gjyqesore, ne pergjithesi jane shtyre duke respektuar afatin maksimal 15 ditor te 
parashikuar nga neni 342/2 te K.Pr.Penale;
-Gjyqtari ka mbikeqyrur si duhet dergimin pa vonese te njoftimeve, njoftimet jane tc plota 
dhe te qarta per palet qe iu drejtohen. dhe ne ?do rast jane marre masa efektive per te 
siguruar zhvillimin e seancave gjyqesore ne kohe:
-Ne rastet kur seancat gjyqesore nuk jane gelur per shkak te mosformimit te trupit jyykues, 
gjyqtari ka marre te gjitha masat qe seancat vijuese te planiflkohen ne nje kohe shume te 
afert dhe jane marre masa efektive per te siguruar vijimin pa vonesa te gjykimit.

Gjithashtu. ne lidhje me kryerjen e veprimeve tc nevojshme procedurale. ne 6  dosjet e 
perzgjedhura me short, konstatohet se gjyqtari ka kryer te gjitha veprimet e nevojshme per 
shmangien e seancave joproduktive dhe seancat joproduktive kane ardhur jo si pasoje e 
veprimeve tt gjyqtarit por. per shkaqe te tilla si; mungeses se organit te ukuzes. m osm unjes  
dijeni ne menyre efektive It te pandehurit. planifikimi i seances ka rezultuar feste zyrtare, 
mungeses se gjyqtarit per arsye fatniijare, mungeses se gjyqtarit per shkak te pjesemurrjes ne 
trajnim le zhvilluar nga Shkolla I  Magjistratures.

Duke iu referuar te dhenave qe rezultojne nga burimet e vleresimit nc teresine e tyre, 
ve^anerisht masave per zhvillimin me efektivitel dhe produktivitet te seancave gjyqesore ne 
geshtjet e perzgjedhura me short, rezulton se gjyqtari ne v'do rast ka marre t>- gjitha masat e



nevojshme per shmangien e seancave joproduktive. planiiikimin dhe zhvillimin e seancave ne 
kohe dhe me efektivitet. Prandaj. pavaresisht se numri mesatar i seancave eshte me i larte se 3 
ne total jper gSshtjel >pe pale kundershtare, gjyqtari pikezohet ne nivelin maksimal. pasi ka 
treguar sM&^L^e^^ije aftesie per shmangien e seancave gjyqesore joproduktive.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pike/imi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues, \ leresohet "Shume e larte". duke e 
pikezuar me 15 pike.

2. B.b Kryerja e veprimeve te nevojshme procedurale per organizimin e procesit 
gjyqesor.

Referuar; a) analizes se geshtjeve gjyqesore te perzgjedhura me short, nga te cilat 
evidentohet se; gjyqtari ne te gjitha qeshtjet e ka vene ne levizje dosjen ne kohe dhe ne 
perputhje me afatet ligjore, ka kryer veprimet procedurale tS nevojshme te tilla si. per dosjet 
penale themeli, vendimi per caktimin e seances se pare eshte marre brenda JO diteve, ne 
respektim te parashikimeve te nenu 333/1 i K.Pr.Penale, si dhe data e caktimit tc seances se 
pare gjyqesore, eshte here ne respektim te afatu te parashikuar nga neni 333,2 te 
K.Pr.Penale. Seancat gjyqe^ore, jane shtyre duke respektuar afat in maksimal 15 ditor te 
parashikuar nga neni 342/2 te K.Pr.Penale, me perjashtim te rasteve kur nje gje e tille ka 
qene objektivisht e pamundur. Gjithashtu. gjyqtari ka respektuar procesin e rregullt ligjor, 
duke orientuar debatin mes paleve, duke u shprehur me urdhra dhe vendime te ndermjetme 
ne lidhje me kerkesat e paleve, duke ndjekur te gjitha faza t e shqynim it gjyqesor. seancat 
kane filluar ne pergjithesi pa  vonese dhe ne ato raste nt te cilat ka pasur vonesa. 
pergjithesisht eshte relatuar arsyeja e fillimit te tyre me vonese, seancat gjyqesore 
pergjithesisht jane te regjisiruara audio dhe b) burimeve te tjera te vleresimit. evidentohet 
se nga ana e gjyqtarit jane kryer te gjitha veprimet e nevojshme procedurale per organizimin 
e procesit gjyqesor.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikczimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit, aftesia e gjyqtarit per kete tregues, vlercsohet "Shume e larte". duke e 
pikezuar me 2 0  pike.

2.C Aftesia e gjyqtarit per te admimstruar dosjen gjyqesore.

2.C.a Rregullshmeria e dokumeniacionit te dosjes.

Referuar burimeve te vleresimit, evidentohet se nga ana e gjyqtarit renditja e akteve te dosjes 
gjyqesore eshte ne ate menyre qe e ben dosjen lehtesisht te shfrytezueshme.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues. vleresohet "Shume e larte". duke e 
pikezuar me 5 pike.

2.C.bSaktesia dhe plotesia e dokumentacionit te dosjes.
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Referuar burimeve te vleresimit, evidentohet qe dokumentaeioni ne dosje, eshte ne perputhje 
me veprimet procedural te kryera. nuk ka mungesa, dhe se eshte i duhuri.

Shkalla e aftesise se gjjqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe re/ultoine nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit per kete tregues. vleresohet "Shume e larte". duke e 
pikezuar me 10  pike.

Niveli i vleresinnt 
KRITERI

AFTESITE ORGANIZAT1VE TE GJYQT^RIT
Piket Niveh i vleresimii

94 Shkelqyeshem

3 ETIKA DHE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE

Vleresimi i kriterit te etikes dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale behet duke u hazuar 
ne parimin kuslitetlies qe qdo gjyqtar, per shkak te statusu le tij, ka etike, integritet dhe 
shfuq paanesi ne funksion. Pikezimi per shumicen e treguesve te ketij kriteri bchet ne rend 
zbrites dhe qdo gjyqtar e fillon  procesin e vferesimit me totalin e pikeve referuar treguesit 
perkates, duke zbritur sipas rastit piket, ne varesi te rezultateve te analizes objektive te te 
dhenave te bitrimeve te vleresimit.

3.A Etika ne pune

3. A. a Angazhim i dhe pergjegjsltmeria ne funksion.

Referuar burimeve te vleresimit. nuk evidentohet te kete te dhena qc mund te tregojne cenim 
te etikes apo pergjegjshmerise ne ushtrimin e funksionit, shfaqjen e sjelheve qe tregojne 
mungese respekti per palet dhe pjesemarresit ne gjykim, mungesc vetepermbajtje, 
ndjeshmerie, vemendje, apo pranine e sjelljeve dhe qasjeve te pahijshme dhe ofensive nga 
ana e gjyqtarit. gjate ushtrimit te funksionit.

Shkalla e etikes ne pune te gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne 
nga burimet e vleresimit. shkalla e etikes se gjyqtarit per kete tregues. vleresohet "Shume e 
larte", duke e pikezuar me 35 pike.

3.B Integriteti i gjyqtarit

3.B.a Shmangia e sltfaqies se pahijshm e, nderi dhe dinjiteti.
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Referuar burimeve të vlerësimil. re/ullon se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të inlegriletit si 
dhe nuk rezulton asnjë e dhënë për sjclljc të pahijshme apo sjcllc që cenojnë ndcrin dhe 
dinjitetin e tij. ^

Shkalla e integritetit të gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës se të dhënave që rezultojnë 
nga burimet e vlerësimit. shkalla e integriteti të gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet "Shuinë 
e lartë", duke e pikëzuar me 40 pikë.

3.C Paanësia e gjyqtarit

3.C.a Përdorimi ose jo  i gjuhës diskriminuese

Referuar burimeve të vlerësimit, nuk rezulton që gjyqtari. të ketë perdorur gjuhë 
diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërlhortë. në komunikitnin me subjektet e 
procedimit. si dhe në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhenave qv.' rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësohet "Shumë e lartë", duke e 
pikëzuar me 10 pikë.

J.C.bNumri tejet i lurtë i kërkesave tëpranuara tëpalëve për perjashtimin e gjyqtarit

Referuar burimeve të vleresimit. rezulton se për gjyqtarin janë paraqitur 7 (shtatë)
kërkesa për perjashtimin e gjyqtarit. nga të cilat rezulton se 2 (dy) prej tyre janë pranuar dhe 5 
(pesë) janë rrëzuar. Nga ana tjetër. rezulton se vetë gjyqtari ka paraqitur 5 (pesë) kërkesa për 
heqje dorë, nga të cilat janë pranuar 4 (katër) dhe është rrëzuar 1 (një) prej tyre. Nga këto të 
dhëna. nuk rezulton që për gjyqtarin të këtë një numër tejet të lartë të kërkesave të pranuara të 
palëve për përjashtimin e tij.

Shkalla e aftësisë së gjjqtarit dhe pikë/imi: Pas analizës së të dhënave qt rezultojnë nga 
burimet e vlerësimir,, aftësia e gjyqtaril për këtë tregues, vlerësohet "Shumë e lartë". duke e 
pikëzuar me 15 pikë.

Niveli i vlerësimit 
KRITERI

ETIKA DHE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE
Piket Niveli i vlerësimit

100 Shkëlqyeshëm
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4. a f t e s i t E p e r s o n a l e  o i i e  a n g a z h i m i  p r o f e s i o n a l
‘  03 <5 > /

V
Ne kete kriter %'fetesohet kapaciteti personal dhe angazhimi profesional i gjyqtarit ne 
drejtim te aftesive te komunikimit. bashkepunimit dhe angazhimu ndaj vlerave 
profesionale.

4.A Aftesia e komunikimit.

4.A.a Komunikimi i qarte dhe transparent.

Referuar burimeve te vleresimit, rezulton se gjyqtari ka komunikim te qarte dhe transparent, 
me pjesemarresit ne gjykim. si dhe ne gjuhen e perdorur ne arsyetimin e vendimeve.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit ne kete tregues, vleresohet "‘Shume e larie". duke e 
pikezuar me 25 pike.

4.A.b Respektimi i konfidencialitetit dhe ntbrojtjes se te dhenave personale.

Referuar burimeve te vleresimit, nuk rezulton asnje e dhene per mosrespekum te 
konfidencialitetit apo te dhenave personale dhe per pasoje, prezumohet se gjyqtari ka treguar 
kujdes maksimal per ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e te dhenave personale te 
paleve. apo subjekteve te procedimit. per te cilat ka ardhur ne dijeni per shkak te funksionit.

Respektimi i konfidencialitetit nga gj>qtari dhe pikczimi: Pas analizes se te dhenave qe 
rezultojne nga burimet e vleresimit, gjyqtari ne kete tregues, vleresohet ne nivelin ''Shume i 
larte’\  duke e pikezuar me 15 pike.

4.B Aftesia per te bashkepunuar

4. B.a Shkalla e komunikimit dhe bashkepunimit me koleget, duke pcrfshire 
shkembimin e njolturive dhe pervojes profesionale me ta.

Referuar te dhenave qe rezultojne nga burimet e vleresimit per kete tregues. dhe mungeses te 
dhenave per shkallen e komunikimit dhe bashkepunimit te gjyqtarit me koleget. prezumohet 
se ai ka shkalle shume te larte te komunikimit dhe bashkepunimit me ta.

Shkalla e aftesise se gjyqtarit dhe pikezimi: Pas analizes se te dhenave qe rezultojne nga 
burimet e vleresimit. aftesia e gjyqtarit ne kete tregues, vleresohet "Shume e larte , duke e 
pikezuar me 15 pike.

4.B.b Sltkalla e komunikimit dhe e bashkepunimit me administraten gjyqesore.

Referuar te dhenave qe rezultojne nga burimet e vleresimit per kete tregues. dhe mungeses te 
dhenave per shkallen e komunikimit dhe bashkepunimit te gjyqtarit me administraten
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gjyqësore, prezumuhet se ai ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe bashkepunimit me 
ta.

v T  A  v  /
Shkalla e aftëj£s|ËA$i£|tfyqtarit dhe pikt/imi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtarit në këtë tregues. vlerësohet "Shumë e lartë”. duke e 
pikëzuar me 10 pikë.

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

4.C.aPjesëmarrja e gjyqtarit në program et e form im it vazhdues të Shhollës së  
Magjisfraturës dhe në trajnnne të tjera profesionale.

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vierësimit për kete tregues. evidentohet se 
gjyqtari gjatë vitit 2019. ka marrë pjesë në programet e t'ormimit vazhdues me cilësinë e 
ekspertit në 1 trajnim, në 2.5 ditë2,në cilësinë e lehtësuesit në 2 trajnime, në 6 ditt dhe në 
cilësinë e pjesëmarrësit. në 7 trajnime, përgjatë 13 ditëve. Kjo kohëzgjatje është brenda 
kufijve 5 deri në 40 ditë. në periudhën njëvjeçare të vierësimit.

Pjesëmarrja. kontributi i gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhcnave qc rezultojnë 
nga burimet e vlerësimit. për këtë tregues .gjyqtari vlerësohet me 20 pikë.

4.C.bDisponuesltntëria e gjvqtio <t për të udhëhequr kandidatët për gjyqtare gjatë 
stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve.

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues. rezulton se 
gjyqtari me vendnnin Nr. 37, datë 28.02.2019 "Për praktiken profesionale tc Kandidateve per 
Magjistrat të Shkolles së Magjistratures ” të Këshillit të Lartë Gjyqësor, është miratuar si 
Magjistrat Udhëheqës për një periudhë trevjeçare 2017-2020 me të drejtë riemërimi. Për 
periudhën 1 Nëntor 2018 - 28 Shkurt 2019 gjyqtari ka pasur nt mentorim
kdndidatin për magjistrat z. dhe për periudhën 1 Mars 2019- 30 Qershor 2019 ka
patur në mentorim kandidatin për magjistrat z. I

Me vendimin Nr. 111, datë 09.07.2019 "Per përditesim in e listës se Magjistrateve Gjyqtare 
Udheheqes per periudhen tre vjeçare 2017-2020' të keshillit të Lartë Gjyqësor gjyqtari 
Erjon Bani është bërë përsëri pjesë e listës së Magjistratëve Udhëheqës ne Gjykakn e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë. Ndërkohë me vendimin Nr. 112, date 09.07.2019 “Per praktiken  
profesionale le Kandidatëve per Magjistrat te Shkolles se Magjistratures per periudhen

2 Duke iu referuar nenit 55, pika 9 të Rregullores së Shkollës së Magjistraturcs parashikohet se: "Per efekt te 
detyrim it lig jo r  p e r  p je sem a rr je  ne aktivitetet e F orm im it VuzhJues, p er llogartt/a  e tlileve te  g j\y ta r e v e  dhe 
p roku roreve  te angazhuar s i eksperte, leh tesues dhe m odera to rs  do te  hehet s i  m e posh te  

1 dite  p jesem a rr je je  s i  ekspert eshte e barah arte  m e 2.5 d ite  p jesem arrje  ne trajnim ;
/  dite  p je sem a rr je  s i  leh tesues eshte e  baraharte  me 2 d ite  p jesem arrje  ne tra jn im ;
I d ite  p je sem a rrje  s i  m odera tor esh te e baraharte  m e 1.5 d ite  p jesem arrje  ne trajnim.

K y kontribut vlen  vetem  p e r  perllogaritjen  e d iteve  s i p jesem arres ne Form im in Vazhdues dhe nuk sje ll efekte 
f in a n c ia re
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Korrik 2019 - Qershor 2020" të KëshiHit të Lartë Gjyqësor, gjyqtari I ka pasur në
udhëheqje Kandidatin per Magjistrat. Jeta Qinami.

Gjithashtu, rezuftory'se gjyqtari gjatë vitit 2019. ka marrë pjesë me cilësinë e ekspertit, në 1 
trajnim si cilësinë e lehtësuesit në 2 trajnime, në fushën e së drejtës materiale dhe
procedurale penale, gjithsej 8.5 ditë.

Disponueshmëria e gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, për këtë tregues gjyqtari. vlerësohet me 5 pikë.

4.C.c Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 
sistem it të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata.

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se për 
periudhën e vlerësimit. me vendimin Nr. 19. datë 03.10.2019 të Këshillit Drejtues të Shkollës 
së Magjistraturës gjyqtari ' është miratuar Pedagog në dispozicion në të "Drejtën
Penale", për Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës për vitin 
akademik 2019-2020. Në dosjen personale nuk rezultojnë të dhëna nëse e ka ushtruar 
efektivisht mësimdhënien per periudhën e vlerësimit 01.01.2019 - 31.12.2019. ndërkohë 
sipas vërtetimit nr. 501 Prot. datë 07.07.2021. të lëshuar nga Shkolla e Magjistraturës, 
gjyqtari ka ushtruar efektivisht mësimdhënien në periudhën 10 shkurt -  22 maj 2020, e cila 
është jashtë periudhës së vlerësimit. Për periudhën e vlerësimit, evidentohet se gjyqtari 
] ka ushtruar funksionin e Kryetarit te Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve të Republikës 
së Shqipërisë. Kjo veprimtari, referuar metodologjisë së pikëzimit. vlerësohet nga Këshilli si 
pjesëmarrje në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në 
veprimtaritë për marrëdhënie me publikun në gjykata. Për këtë arsye, gjyqtari për këtë 
tregues, pikëzohet me 5 pikë.

Pjesëmarrja, kontributi i gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizes se të dhënave q*. rezultojnë 
nga burimet e vlerësimit. për ketë tregues, gjyqtari vlerësohet me 5 pike.

4.C.ç Publikimet ligjore akademike.

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk evidentohet 
asnjë publikim ligjor i realizuar nga gjyqtari gjatë vitit 2019.

Angazhimi i gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e 
vlerësimit, për këtë tregues. gjyqtari vlerësohet me 0 pikë.

Niveli • vlerësinut 
KRJTERI

AFTESITE PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL
Pikët Niveli i vlerësimit

95 Shkëlqyeshem
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NIVELI I VLERESIMIT PER £ 1 ) 0  KRITKRVLERESIMI DHE 
NIVELI I PERGJITHSHEM I VLERESIMIT

Niveli i vleresimit per cdo kriter
Knten Pikgt Niveli i vleresimit

1. Aftesite profesionale te gjyqtarit 1 0 0 Shkelqyeshem

2. Aftesite organizative te gjyqtarit 94 Shkelqyeshem

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 
profesionale

1 00 Shkelq>eshem

4. Aftesite personale dhe angazhimi 
profesional

95 Shkelqyeshem

Propozim per nivelin e pergjithshem te vleresimit

Vleresimi i pergjithshem 389 Shkelqyeshem

PROPOZIME DHE REKOMANDIME

Bazuar ne nenin 93 pika 5 shkronja “g” te Ligjit nr.96/2016 "Per statusin e gjyqtareve dhe 
prokuroreve ne Republiken e Shqiperise", i ndryshuar. duke iu referuar te dhenave te 
analizuara dhe vleresuara ne raport me kriteret e vleresimit. Keshilli rekomandon qe gjyqtari 
Erjon Bani. te mbaje ne konsiderate angazhimin e tij ne aktivitete per trajnimin e gjyqtareve. 
pjesemarrjen ne veprimtari nderinstitucionale, si dhe ne fushen e publikimeve ligjore dhe 
akademike, me qellim ndarjen e pervojes profesionale dhe dhenien e kontributit ne keto 
fusha.

PER KESHILLIN E LARTE GJYOESOR



SUTO.JCA 1

KRITERET E VLERËSIMIT, SHKALLA E AFTËSISË, PIKËZIMI DUE 
NIVELI I VLERESIMIT, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-31.12.2019 I GJ>QTARIT

1. AFTËSITË PROFESIONALE
Pikët total Niveli i vlerësiraif

100 Shkëlqyeshëm

Treguesit Burimet
Shkalla e
aftësisë

Pikët
Të dhëna për 
metodologjinë

A. Njohuritë ligjore a. Aftësia për të identifikuar natyrën e 
çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose 
konfliktin e normave

1 .Dokumentet ligjore te 
dorëzuara nga gjyqtarit
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura për vlerësim

Shumë e lartë 25 Shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobët -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shumë e lartë -  25 pikë

b. Aftësia për të interpretuar ligjin ne 
zgjidhjen e çështjes

1.Dokumentet ligjore te 
dorëzuara nga gjyqtarit
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura per vlerësitn

Shumë e lartë 25 Shkalla c aftësisc sc 
gjyqtarit:
E dobët -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë



Shume e larte -  25 pike

B. Arsyetimi ligjor a. Qartesia. konciziteti dhe 
kuptueshmeria e vendimit

1 .Dokumentet ligjore te 
dorezuara nga gj) qtarit
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3. Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura per vleresim

Shume e larte 15 Shkalla e aftcsise sc 
gjyqtarit:
E dobet -  3 pike

rn
Men mesataren -  6  pike 
Mesatare -  9 pNtg A,. 
Mbi mesataren -  12 pike 
Shume e larte -  15 pike

b. Struktura e qendrueshme dhe e 
mire organizuar e vendimit

1 .Dokumentet ligjore te 
dorezuara nga gj> qtarit
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3. Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura per vleresim

Shume e larte 10 Shkalla e aftesise se 
gjyqtarit:
E dobet -  2 pike 
Nen mesataren -  4 pike 
Mesatare -  6  pike 
Mbi mesataren -  8 pike 
Shume e larte -  10 pike

c. Cilesia e analizes dhe 
argumentimi'. logjik

1 Dokumentet ligjore te 
dorezuara nga gjyqtarit
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3. Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura per vleresim

Shume e larte 25 Shkalla e aftesise sc 
Sj> qtarit:
E dobet -  5 pike 
Nen mesataren -  10 pike 
Mesatare -  15 pike 
Mbi mesataren -  20 pike 
Shume e larte -  25 pike
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2. AFTESITE ORGANIZATIVE
Piket total Niveli i vleresimit

94 Shkelqyeshem

Tregues Burimet
Shkalla c 

aftesise/niveli 
i treguesit

Piket Metodologjia

A. Aftesia per te 
perballuar 
ngarkesen ne 
pune

a. Respektimi i afateve ligjore 1. Te dhenat statistikore
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3. Mendimi perfundimtar i 

kryetarit

Mbi mesatare 12 Jashte afatit:
Mbi 40 %- 3 pike 
31 -40 % - 6  pike 
2 1 - 3 0 % - 9  pike 
1 1 -2 0 % -  12  pike 
0 -1 0 % -  15 pike

b. Plotesimi i standardeve 
minimale kohore

1 . r e  dhenat statistikore
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3. Mendimi perfundimtar i 

kr>etarit

Shume e larte 5 Jashte afatit:
Mbi 40 %- 1 pike 
3 1 -40 % - 2 pike 
2 1 - 3 0 % - 3  pike 
1 1 -2 0 % - 4  pike 
0-10 % - 5 pike

c. Koha mesatare qe i dedikohet 
?do ^eshtje

1. Te dhenat statistikore
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3. Mendimi perf'mdimtar i 

kryetarit

Shume e larte 5 Koha mesatare:
Me e gjate se standardi per 
te gjitha kategorite e
9 eshtjeve -  1 pike
Me e gjate se standardi per 
shumicen e kategorive te 
veshtjeve -  2  pike 
Me e gjate se standardi per
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gjysmen e kategorive te 
geshtjeve -  3 pike 
Me e shkuiter se standardi 
per shumicen e kategorive tS 
geshtjeve -  4 pike 
Me e shkurter ose e 
barabarte me stanuardin per 
te gjitha kategorite e 
geshtjeve -  5 pike

g. Rendimenti i perfundimit te 
geshtjeve gjyqesore

1 .Te dhenat statistikore
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3.Mendimi perfundimtar i 

kryetarit

Shume e lart£ 10 Tcj standardit
Nen 81 %- 2 pike 
Mbi 81-87 % - 4 pike 
Mbi 87- 93 % - 6  pike 
Mbi 93-99 % - 8  pike 
+99% - 10 pike

d. Koha mesatare e arsyetimit te 
vendimit perfundimtar gjyqesor

1.Te dhenat statistikore
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3.Mendimi perfundimtar i 

kryetarit

Mbi mesatare 12 Koha mesatarc:
Me e gjate se afati 
procedural per te gjitha 
kategorite e geshtjeve -  3 
pike
Me e gjate se afati 
procedural per shumicen e 
kategorive te geshtjeve- 6 

pike
Me e gjate se afati

4



procedural per gjysmen e 
kategorive te geshtjeve- 9 
pike
Me e shkurter se afati 
procedural per shumicen e 
kategorive te geshtjeve- 12 

pike
Me e shkurter ose e 
barabarte me afetin 
procedural per te gjitha 
kategorite e geshtjeve ̂ 5  
pike

B. Aftesia e
gjyqtarit per te 
kryer 
procedural 
gjyqesore

a. Numri mesatar i seancave 
gjyqesore per gdo geshtje dhe 
kryerja e veprimeve te 
nevojshme procedurale per 
shmangien e atyre jo-produktive

1.Te dhenat 
statistikore/aktet e 
dosjeve te perzgjedhura 
me short

2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3.Mendimi perfundimtar i 

kryetarit

Shume e larte 15 Numri mesatar i seancave 
dhe shkalla e aftesise se 
gjyqtarit:
Mbi 3 seanca dhe shkalle e 
dobet e aftesise -  3 pike 
Mbi 3 seanca dhe shkalle 
mesatare e aftesise -  9 pike 
1-3 seanca dhe/ose shkalle 
shume e larte e aftesise -  15 
pike

b. Kryerja e veprimeve te 
nevojshme procedurale per 
organizimin e procesit gjyqesor

1. Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura me short

2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3.Mendimi perfundimtar i

Shume e larte 2 0 Shkalla e aftesise se 
gjyqtarit:
E dobet- 4 pike 
Nen mesataren -  8  pike
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kryetarit Mesatare -  12 pike 
Mbi mesataren -  16  pike 
Shume e larte - 20 pike

C. Aftesia e
gjyqtarit per te 
administruar 
dosjen gjyqesore

a. Rregullshmeria e
dokumentacionit te dosjes

1. Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura me short

2. Vetevleresimi i gjyqtarit

Shume e larte 5 Shkalla e aftesise se 
gjyqtarit:
E dobet- 1 pike 
Nen mesataren -  2 pike 
Mesatare -  3 pike 
Mbi mesataren -  4 pikeN . 
Shume e larte - 5 pike

b. Saktesia dhe plotesia e 
dokumentacionit te dosjes

1 .Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura me short 

2. Vetevleresimi i gjyqtarit

Shumc e larte 10 Shkalla e aftesise se 
gj> qtarit:
E dobet- 2 pike 
Nen mesataren -  4 pike 
Mesatare -  6  pike 
Mbi mesataren -  8  pike 
Shume e larte - 10 pike

Piket total Niveli i vleresimit
3. ETIKA DUE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE 1 0 0 Shkelqyeshem

Tregues Burimi
Shkalla e 

aftesise/niveli 
i treguesit

Piket Metodologjia
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A. Etika ne pune a. Angazhimi dhe pergjegjshmeria 
ne funksion

l.Informacioni i marre nga 
ILD

2 .Dosja personale e 
gjyqtarit

3. Vetevleresimi i gjyqtarit
4. Mendimi perfundimtar i 

kryetarit

Shume e larte 35 Shkalla e etikes ne pune e 
gjyqtarit:
E dobet- 7 pike 
Nen mesataren -  14 pike 
M esatare- 2 1  pike 
Mbi mesataren -  28 pifce 
Shume e larte -  35 pijcg

B. Iniegriteti i 
gjyqtarit

a. Shmangia e shfaqjes se
pahijshme. nderi dhe dinjiteti

l.Informacioni i marrg nga 
ILD

2 .Dosja personale e 
gjyqtarit

3 .Mendimi perfundimtar i 
kryetarit

4.Te dhenat e raportit te 
ILDKPKI

Shume e larte 40 Shkalla e integritefit ti: 
gjyqtarit :
E dobet -  0 pike 
Shume e larte -  40 pike

C. Paanesia e 
gjyqtarit

a. Perdorimi ose jo  i gjuhes 
diskriminuese

1 .Vendimet e perzgjedhura 
nga gjyqtari per vleresim 

2. Aktet e dosjeve te 
perzgjedhura me short 
per vleresim

Shume e larte 10 Aftesia per te shmangur 
perdorimin e gjuhes 
diskriminuese:
E dobet- 2 pike 
Nen mesataren -  4 pike 
Mesatare -  6  pike 
Mbi mesataren -  8 pike 
Shume e larte- 10 pike
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b. Numri tejet i larte i kerkesave te 
pranuara te paleve per 
perjashtimin e gjyqtarit

1.Te dhenat statistikore
2. Vetevleresimi i gjyqtarit
3.Mendimi perfundimtar i 

kryetarit

Nuk ka asnje 
kerkese te 
pranuar te 
paleve per 
perjashtim 
gjyqtari

15 Numri i kerkesave te 
pranuara te paleve per 
perjashtimin e gjyqtarit:
Tejet i larte -  3 pike 
1 pa konsideruesheni -  15 
pike

Piket total Niveli i vleresirmt
4. AFTESITE PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL 95 Shkelqyeshem

Tregues Burimi
Shkalla e 

aftesise/niveli 
i trcguesit

Piket Metodologjia

A. Aftesia e 
komunikimit

a. Komunikimi i qarte dhe 
transparent

1 .Vetevleresimi i gjyqtarit
2 .Mendimi perfundimtar i 

kryetarit
3. Vendimet e perzgjedhura 

nga gjyqtari per vleresim
4. Aktet e dosjeve te 

perzgjedhura me short

Shume e larte 25 Qartesia dhe transparenca 
e komunikimit:
E dobet -  5 pike 
Nen mesataren -  10 pike 
Mesatare -  15 pike 
Mbi mesataren -  20 pike 
Shume e larte -  25 pike

b. Respektimi i konfidencialitetit 
dhe mbrojtjes se te dhenave 
personale

1. Vetevleresimi i gjyqtarit
2 .Mendimi perfundimtar i 

kryetarit
3. Vendimet e perzgjedhura 

nga gjyqtari per v leresim
4. Aktet e dosjeve te 

perzgjedhura me short

1 Larte 15 Respektimi i 
konfidencialitetit:
1 dobet- 3 pike 
Mesatar -  9 pike 
1 larte -  15 pike
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B. Aftesia per te 
bashkepunuar

a. Shkalla e komunikimit dhe
bashkepunimit me koleget duke 
perfshire shkembimin e 
njohurive dhe pervojes 
profesionale me ta

1. Vetevleresimi i gjyqtarit
2. Mendimi perfundimtar i 
kryetarit
3. Te dhenat per 
verifikimin e ankesave

Shume e larte 15 Shkalla e komunikimit:
E dobet -  3 pike 
Nen mesataren -  6  pike 
Mesatare -  9 pike 
Mbi mesataren -  12 pike 
Shume e larte -  15 pike

b. Shkalla e komunikimit dhe
bashkepunimit me koleget, duke 
perfshire shkembimin e 
njohurive dhe pervojes 
profesionale me ta

1. Vetevleresimi i gjyqtarit
2. Mendimi perfundimtar i 
kryetarit
3. Te dhenat per 
verifikimin e ankesave

Shume e larte 10 Shkalla e komunikimit:
E dobet -  2 pike 
Nen mesataren -  4 pike 
Mesatare -  6  pike 
Mbi mesataren -  8 pike 
Shume e larte -  10 pike

C. Gatishmeria e 
gjyqtarit per t’u 
angazhuar ne 
veprimtari te 
tjera

a. Pjesemarrja e gjyqtarit ne
programin e formimit vazhdues 
ne Shkollen e Magjistratures dhe 
ne trajnime te tjera profesionale

l.Informacioni i marre nga 
Shkolla e Magjistratures

2 . Dosja personale e 
gjyqtarit

3. Dokumente te dorezuara 
nga gjyqtari

Mbi 5 dite 
(per
periudhen 1 

vje^are)

2 0 Pjesemarrja e gjyqtarit:
(periudha 3/vje?are) 
15-120 dite -  2 0  pike 
<15 ose > 120 dite: 4

b. Disponueshmeria e gjyqtarit per 
te udhehequr kandidatet per 
gjyqtare gjate stazhit profesional 
dhe/ose per trajnimin e 
gjyqtareve

1 .Dosja personale e 
gjyqtarit 

2 . Informacioni i marre nga 
Shkolla e Magjistratures 
ose institucione te tjera

Ka te dhena 5 Nuk ka te dhena -  3 pike 
Ka te dhena -  5 pike

c. Pjesemarrja e gjyqtarit ne 
veprimtari nder-institucionale 
per permiresimin e sistemit te 
drejtesise dhe ne veprimtari per

1. Vetevleresimi i gjyqtarit
2. Mendimi perfundimtar i 

kryetarit
3. Dosja personale e

Ka te dhena 5 Nuk ka t^ dhena -  3 pike 
Ka te dhena -  5 pike



marredheniet me publikun ne 
gjykata

gjyqtarit 
4. Qdo e dhene tjeter qe 

tregon ngritjen 
profesionale te gjyqtarit

9 . Publikimi ligjore akademike 1. Dosja personale e 
gjyqtarit
2 . £do  e dhene tjeter qe 
tregon ngritjen 
profesionale te tij

Nuk ka te 
dhena

0 Nuk ka te dhena -  0 pike 
Ka te dhena -  1 deri ne 5 
pike

p i k e z i m i  p e r  r a t e t  KRITERET E VLERESIMIT 389

NIVELI PERFUNDIMTAR I VLERLSIMIT TE GJYQTARIT Shkelqyeshem

RELATOR  
R K I I N I I . D A  KA D I


