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K Ë S H I L L I I LARTË G JY Q ËSO R

Tiranë, me .2021

VENDIM  
Nr. 553, datë 01.12.2021

PËR
V LER ËSIM IN ETIK D H E PR O FE SIO N A L TË  G JY Q TA R IT , ME

Q ËLLIM  G RAD IM I, PËR PER IU D H Ë N  E V L E R Ë S lM l 1 ZU13-2U1G

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 95 dhe 171 pika 5, të Ligjit nr.96/2016 “ Për statusin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në Vendim et e Këshillit të 
Lartë Gjyqësor, nr. 263, datë 21.11.2019 “Për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të 
gjyqtarëve” dhe nr. 264, datë 21.11.2019, “Metodologjia e pikëzimit me qëllim  përcaktimin e 
nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”, pasi shqyrtoi “Projektraportin e vlerësimit etik dhe profesional 
të gjyqtarit , me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, i hartuar
nga relatore znj. Brunilda Kadi,

V E N D O S I :

1. Miratimin e “ Raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi, të gjyqtarit
, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, duke e vlerësuar atë si më poshtë:
A. Aftësitë profesionale -  “ Shkëlqyeshëm” ;
B. Aftësitë organizative -  “ Shkëlqyeshëm”
C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale -  “ Shkëlqyeshëm ” ;
D. 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 njol'timit të vendimit të arsyetuar.

Ky vendim hyn në fuqi 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 K ËSH ILLIN E LARTË G JY Q Ë SO R



V L E R Ë S I M I  D H E  P I K Ë Z I M I  P Ë R  A F T Ë S I T Ë  E G J Y Q T A R I T  S1PA S
K R I T E R E V E  TË  V L E R Ë S I M I T

1. AFTËSITË PROFESIONALE TË GJYQTARIT

Për të vlerësuar dlie pikëzuar aftësinë e gjyqtarit në drejtim të aspekteve të njohnrive 
ligjore dhe arsyetimit të vendimit, v/erësuesi përqendrohet në metodologjinë e 
përgjithshme të punës së gjyqtarit bazuar në dosjet e përzgjedhura dhe nuk vlerëson 
meritut ligjore të vendimeve individuate, të eilat përcaktohen vetëm në knadër të një 
procesi ankiminti. Aftësia profesionale e gjyqtarit pikëzohet sipas dy treguesve, njohuritë 
ligjore dhe arsyetimi tigjor, të cilët ndahen në disa nën tregues.

1-A Njohuritë ligjore.

1-A-a Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, tigjin e zbatueshëm dhe/ose 
konfliktin e normave.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, lidluir me këlë tregues, 
konkludoliet se : “...Subjekti i riv/erësimit. ka aftësi në arsyetiinin ligjor.
Vendimet gjyqësore të hartuara prej tij, në përgjithësi janë të qarta dhe të kuptueshme. 
Vendimet përfimdimtare të tij plotësojnë sipas rastit, kërkesat e legjislacionit procedural 
civil (shih dokumentet 1, 2 e 3 dhe dosjet 1. 2, 3. e 4) apo kërkesat e legjislacionit penal 
(shih dosjen 5).... ”

Në lidhje mepërshkrimin eJ'akteve të çështjes. Referuar burimeve të vlerësimit. evidentohet 
se gjyqtari në vendimet përfundimtare. në pjesën përshkruese arsyetuese. fillimislit paraqet 
ecurinë dhe elementë proceduralë, të tillë si; kompetenca lëndore dhe tokësorë. kërkesat. 
dlie disponimet e gjykatës për ndryshime, shtesë/pakësim të objektit të padisë. ato për 
ekzekutim të përkohshëm, thirrje të personave të tretë. ecurinë procedurale gjatë hetimit. 
kërkesat paraprake dhe vendimin e gjykatës në lidhje më to.

Në vijim. në një nëndarje të veçantë, në vendimet civile, faktet e çështjes pasqyrohen në 
një pjesë të titulluar " marrëdhënia fakt -p rovë”, ose "faktet e çështjes” . Në këtë pjesë të 
vendimit gjyqtari. në përgjithësi, paraqet faktin dukeju  referuar provave që janë marre ne



shqyrtim gjatë gjykimit, prova këto që në disa vendime nuk citohen. Gjithaslitu. mes 
vendimeve të vëzhguara ka edhe nga ato ku fakti paraqitet shume i shkurtuar. deri në atë 
masë sa mund të të beje të vështirë për të kuptuar atë (shill vendimin civil nr.202/2016 dhe 
nr 2693/2013). Në dy vendimet e vetme pena/e mes vendimeve burim vlerësimi. 
evidentohet se gjyqtari pasqyron në një pjesë të veçantë faktin e rezultuar sipas vlerësimit 
të gjykatës nga provat e marra në shqyrtim. ndërkohë që këto prova nuk citohen në asnjë 
nga të dy këto vendime.

Në lidhje we përcaktimin e natyrës ose objeklin e çështjes në gjykim. Pas përcaktimit të 
faktit. gjyqtari vijon arsyetimin me përcaktimin e natyrës ose objektin e çështjes në gjykim. 
Në vendimet civile gjyqtari. pothuajse në të gjitha vendimet e vëzhguara, bën fillimisht 
analizë të përgjithshme dhe abstrakte në lidhje me objektin e padisë dhe natyrën e çështjes, 
duke vijuar më pas me analizën e prezencës së elementeve të këtyre aspekteve në rastin 
konkret. Në vendimet penale kjo pjesë e arsyetimit nuk bëhet në mënyrë të veçantë. por 
është e integruar në të gjithë vlerësimin e gjykatës.

Përcaktimi i qartë i natyrës së çështjes lidhet me identifikimin e ligjit lë zbalneshëm nc 
zgjidhjen e saj. Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtari identifikon dhe 
refëron ligjin e zbatueshëm. atë procedural dhe material, duke mos u kufizuar vetëm në 
citimin e tij. Në vendimet përfundimtare të analizuara. evidentohet ideuti/ikimi i 
normës/normcive ligjore dhe nënligjore konkrete në lidhje me çështjen në shqyrtim. dhe 
zbatimi i tyre në shërbim të arsyetimit për çdo kërkini të objektit të padisë.

Nga vëzhgimi i procesverbaleve të seancave gjyqësore, evidentohet njohje dhe zbatim i 
ligjit si dhe dispozitave procedurale të referuara në mbështetje të vendimeve të ndërmjetme. 
gjatë zhvillimit të seancave dhe në përfundim të tyre. Në aspektin procedural, në 11 dosjet 
e vëzhguara, rezulton se përdoren referenca të sakta të dispozitave lidhur me kryerjen e 
veprimeve procedurale.

Ne vendimet gjyqësore të vëzhguara. konstatohet disa raste ku gjyqtari ka evidentuar dlie 
analizuar konflikl të normave /igjore, e konkretisht;

-në vendimin civil nr. 1680/2016. në lidhje me zbatimin e dispozitave të ndryshuara të 
Kodit të Punës. Në këtë rast gjyqtari ka analizuar dhe ka konkluduar se do të zbatohen 
dispozitat të cilat kanë qenë në fuqi në momentin kur është zgjidhur kontrata e punës;

- në vendimin e ndërmjetëm të pezullimit të gjykimit të çështjes civile nr. 2898 akti. d 
24.12.2013, mbi kushtetueshmërinë eçështjeve të ngritura në këtë vendim. Në këtë vendim 
gjyqtari ka analizuar dhe konkluduar për antikushtetueshmëri të neneve 70/1/3/5 dhe 72/a 
të ligjit 49/2012, sipas interpretimit të bërë nga Gjykata e Lartë në vendimin e saj unifikues
nr. 3 /2013 .

- në vendimin e ndërmjetëm të pezullimit të gjykimit të çështjes civile nr. 2294 akti. dt 
28.09.2016. mbi kushtetueshmërinë e çështjeve të ngritura në këtë vendim. Në këtë vendim



gjyqtari ka analizuar dhe konkluduar për antikushtetueshmëri të neneve 210/2. 211 të 
K.Pr.Civile. fjalinë e dytë të pikës 2 të nenit 32. ometimin e nenit 39/4. pikën 5 të nenit 40. 
të ligjit 49/2012.

- në vendimin e ndërmjetëm të pezullimit të gjykiinit të çështjes civile nr. 1097 akti. dt
09.02.2015. mbi kushtetueshmërinë e çështjeve të ngritura në këtë vendim. Në këtë vendim 
gjyqtari ka analizuar dhe konkluduar për antikushtetueshmëri të nenit 169 të Kodit Civil, 
në pjesën që nuk njeh të drejtën subjektive të ish-pronarit të kompensohet për humbjen e 
pasurisë.

Në tërësi. referuar të dhënave që evidentohen nga burimet e vlerësimit për këtë tregues. 
vlerësohet se gjyqtari ka aftësi shumë të Iartë për identifikimin e qartë dhe të saktë të 
natyrës së çështjes si dhe identifikimin e normës/normave konkrete procedurale dhe/ose 
materiale që gjejnë zbatim mbi secilin fakt.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe p ikëzim i : Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet "Shumë e Lartë". duke 
e pikëzuar me 25 pikë.

1-A-b Aftësia për të inlerpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 

(i6 dosjet e përzgjedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aitësive profesionale. lidhur me këtë tregues. 
konkludohet se : “..Arsyetimi i vendimit është gjithëpërfshirës, në raport me pretendimet e 
ngritura nga palët. Në tekstet e vendimit ekziston lidhja midis fakteve diie konkluzioneve 
që ka arritur gjyqtari. Në xjerrjen e konkluzioneve gjyqtari i kushton rëndësi analizës ë 
nonnës ligjore ecila kur është rasti plotësohet edhe me pjesë nga jurisprudenca iini/ikuese 
e Gjykatës së Lartë (shih dokumentet 1 e 2 dhe dosjet I, 2, 4 e 5). Një tipar i mirë i punës 
së tij është fokusimi i arsyetimit të vendimit tek thelbi i çështjes dhe konkretizimi sipas rastit 
në mosmarrëveshje, duke shmangur JJalitë e përgjithshme apo arsyetim të tepërt mhi 
çështje të konsoliduara nga praktika dhe doktrina. Niveli i arsyetimit të vendimeve /igjore 
të vëzhguara respekton standardin e procesit të rregidlt ligjor... ”

Nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit konstatohet se gjyqtari, referon. citon dhe 
interpreton normat e ligjit procedural dhe material të zbatueshëm mbi faktet e çështjes. në 
shërbim të analizës ligjore dhe zbatimit të tyre në zgjidhjen e çështjes konkrete.

Në vendimet e vëzhguara (vendime civile/familjure/marrëdhënie pune, pezullitiii, dhe 
penale/seancë paraprake), evidentohet se gjyqtari fillimisht analizon dhe interpreton 
institutin dhe normat relevante që i shërbejnë zgjidhjes së çështjes. por në aspektin
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teorik/abstrakt të saj, duke identifikuar në mënyrë specifike qcllimin. funksionin. apo duke 
përcaktuar kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen në mënyrë kumulative. Pas kësaj 
analize dhe interpretimi teorik/abstrakt, gjyqtari referon në rastin konkret dlie interpreton 
norrnën në përputhje me faktin dhe provat e lejuara dhe të marra në shqyrtim.

Konkretisht. në disa prej vendimeve civile burim vlerësimi evidentohet se gjyqtari 
interpreton;

- në mënyrë abstrakte nenin 296 të K.Civil, në licllije me padinë e kërkimil të sernlil. 
elementët përbërës të këtij kërkimi gjyqësisht, clhe zbatimin e tyre në rastin në shqyrtim.

-në mënyrë abstrakte, institutin e parashkrimit fitues të pronësisë. me titull clhe pa t it all. 
sipas nenit 168 dhe 169 të K.Civil,

- në mënyrë abstrakte dhe konkrete për rastin në shqyrtim, dispozitat e Kodit të Punës, 
nenet 23. 24. 105, 140, 141,143,144, 146, 153, 155.

- në mënyrë abstrakte, institutin procedural civil të ekzekutimit të përkohshëm të vendimit 
gjyqësor, nenin 317 të K.Pr. Civile që parashikon atë, dhe zbatimin e lij në rastin në 
shqyrtim.

- në mënyrë abstrakte dhe konkrete për rastin në shqyrtim. nenin 305 dhe 297 të Kodit 
Civil në lidhje me posedimin.

-në mënyrë abstrakte dhe konkrete për rastin në shqyrtim. institutin e dëmit 
jashtëkontraktor, nenin 60S të Kodit Civil që parashikon atë dhe zbatimin e tij në rastin në 
shqyrtim.

-në mënyrë abstrakte nenin 53 dhe 54 te Kushtetutës, nenin 8 të Konventës Europiane Për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, nenet 2, 3. 5. 6. 155. 157, 158, 
161. 192, 198, 201, 159 të Kodit të Familjes.

-në mënyrë abstrakte dhe konkrete për rastin në shqyrtim. institutin e trashëgimisë dhe 
padinë e kërkimit të saj, e normuar në nenin 349 të Kodit Civil 
-në mënyrë abstrakte, padinë e pavërtetësisë së dokumentit sipas nenit 32/c të K. Pr. Civile

Në vendimet e ndërmjetme tëpezullimit të gjykimit të çështjeve civile ( me nr. 2898 akti. 
dt 24.12.2013, nr. akti 2294 akti, dt 28.09.2016 dhe nr.akti 1097 akti, dt 09.02.2015) mbi 
kushtetueshmërinë e çështjeve të ngritura në këto vendime. gjyqtari interpreton. analizon 
dhe konkludon për antikushtetueshmëri të ;

- neneve 70/1/3/5 dhe 72/a lë ligjit 49/2012, sipas interpretimit të bërë nga Gjykata e Lartë 
në vendimin e saj unifikues nr. 3 /2013,

- të neneve 210/2, 211 të K.Pr.Civile, jjalinë e dytë tëpikës 2 të nenit 32. ometimin e nenit 
39/4, pikën 5 të nenit 40, të ligjit 49/2012 dhe

- nenit 169 të Kodit Civil, në pjesën që nuk njeh të drejtën subjektive të ishpronarit të 
kompesohet për humbjen e pasurisë.
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Në dy vendimet penale burim vlerësimi, gjyqtari ndalct në interpretim in abstrakt dhe 
konkret të;

-dispozitave proceduralepenale, e konkret isht nenet 253, 244, 232. 228 lë K.Pr.Penale. 
nenin 400 dhe 401. 402 dhe 403 të K.Pr.Penale. në lidhje me gjykimin e drejtpërdrejtë dhe 
gjykimin e shkurtuar,

-dispozitave materiale penale, e konkretisht nenet 12. 13. 14. 17. 47. 48, 49. 291 të Kodil 
Penal.

Në përgjithësi, në vendimet burim vlerësimi, konstatohet se analiza ligjore. përbën një 
rrjedhë logjike midis fakteve, interpretimit të ligjit. aplikimit të tij mbi faktin konkret dhe 
konkluzioneve të arritura nga gjyqtari.

Në shumicën e vendimeve të analizuara, rezulton se gjyqtari ka identifikuar dlie përdorur 
jurisprudencën relevante (vendime, unifikuese ose jo, lë Gjykatës së Lartë, vendime të 
Gjykatës Kushtetuese si edhe ato të GJEDN.J) në mbështetje të argumenteve në lidhje me 
interpretimin e ligjit dhe zbatimin e tij.

Në lidhje me zbalimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, në çdo rast janë  respektuar 
me korrektësi aspektet e parimit të procesit të rregullt Iigjor. Në vendimet e vëzhguara. 
evidentohet se gjyqtari i kushton rëndësi zbatimit të parimeve të përgjithshme të së drejtës, 
duke përm endurdhe zbatuar parimet, e konkretisht analizon parimin e; sigurisë juridike.
' 'gjësë së gjykitar' \ individualizimit të dënimit. inleresil më lë lartë të fëmijës.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe p ikëzim i ; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aitësia e gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet "Shumë e lartë”, duke 
e pikëzuar me 25 pikë.

I-B Arsvetimi ligjor

I-B-u Qartësia, konçiziteti dhe kuptueshmëria e vendimit.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit < 
(6 dosjet e përzgjedhura me short)',

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale. lidhur me këtë tregues, 
konkludohet se: "... Vendimet gjyqësore të hartuaraprej tij, nëpërgjithësijanë të qarta dhe 
të kuptueshme. Në përgjithësi respekton rregullat e drejtshkrimit, nëfinksion të qartësisë 
së arsyetimit të vendimit gjyqësor dhe përdor gjithmonë të gjitha karakteret e gjuhës 
shqipe. Fjalitë paraqiten me gjatësi normale, janë të kuptueshme dhe me 
ligjore... ” / )

35



Në veprimet për drcjtimin e seancave gjyqësore, evidentohet se gjyqtari përdor gjuhë të 
thjeshtë. të qartë, në përgjithësi të kuptueshme dhe të drejtpërdrejtë. Vendimet 
përfundimtare të gjyqtarit janë të thjeshta. të kuptueshme dhe konçize. në nivel mbimesatar.

Në këto vendime evidentohet se respektohen në përgjithësi rregullat drejtshkrimore. 
gramatikore dhe të sintaksës. Në disa raste, teksti përmban gabime materiale jo të 
parëndësishme. Në tekstet e vendimeve përdoren fjali me gjatësi mesatare. duke shprehur 
mendimin. në përgjithësi. në niënyrë të kuptueshme. Ndërkohë. evidentohen jo  rrallë herë 
edhe fjali të gjata, të cilat janë në funksion të mosndërprerjes së mendimit. por që në disa
raste, e bëjnë të vështirë kuptimin e asaj që thuhet.

Gjuha teknike përdoret. në përgjithësi, në mënyrë korrekte dhe konsistente. në rastet kur 
është i pashmangshëm përdorimi i saj, sikundër parashikohet shprehimisht në ligjet e 
posaçme apo në aktet e ekspertimit. Ndërkohë, një karakteristikë në shkrimin e vendimeve 
të vëzhguara. është përdorimi i termave dhe shprehjeve në gjuhën latine. shpeshherë të 
panevojshme dhe të pa shpjeguara në gjuhën shqipe. Kjo mënyrë e të shkruarit. e bën 
vendimin të vështirë për tu kuptuar jo  vetëm për lexuesin e thjeshtë, por në disa raste. edhe 
për njohësit e ligjit.

Një karakteristikë tjetër e shkrimit të vendimeve përfundimtare. është përdorimi i 
shënimeve fundore. ndërkohë që vendimi gjyqësor duhet të jetë i qartë dhe nuk duhet të 
këtë nevojë për shpjegime shtesë.

Në shkrimin e vendimeve. gjyqtari përdor jo  rrallë herë fjalë ose shprehje. të cilat nuk i 
përshtaten gjithmonë formatit të një dokumenti zyrtar, sikundër është një vendim gjyqësor. 
të tilla si; “afërmendsh”, "sakacj”, "të kënaqet kërkesa ligjore”, "hullia e debatit 
kontradiktor""nuk ka kurrfarë të drejtë”, "baza ligjore që ka akorduar pagesën”. 
“eklipsonjuridikisht", "gjykata ka çmuar të udhës”, “ rrudh lirinëpersonate", "gjykata 
duke mos mbetur rob i vetëm ”, "që të procedohet me mëtejshmërine ", "nuk ka asnjë lloj 
boshësie", "gjykata ka kristalizuar'", "nëse Gjykata Kushtetuese ....bekon”, "rendi 

juridik... dotëvuajë ", “ligji këmbëngul”, "është disponuar meritorisht", "situata faktike 
duhet preventuar ”, "skenarët proceduralë ”, etj.

Në vendimet përfundimtare të vëzhguara, evidentohet gjithashtu që gjyqtari bën edhe 
interpretime abstrakte dhe teorike të ligjit dhe instituteve iigjore. shpeshherë shumë £  
voluminoze dhe të panevojshme. Vendimet janë  relativisht të gjata, dhe kjo pasi në 
arsyetimin e vendimeve analizohen koncepte të së drejtës dhe institute të cilat. edhe pse në 
thelb ia rrisin vlerën një vendimi gjyqësor në kuptimin akademik të tij, i humbin 
prakticitetin. koncizitetin dhe vëmendjen në zgjidhjen dhe analizën e çështjes konkrete.

Prezenca e të gjithë këtyre elementëve, vlerësohet se cenon qartësinë. konçizitetin dhe 
kuptueshmërinë e vendimit. ^  j
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Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësoliet "Mbi mesataren". duke 
e pikëzuar me 12 pikë.

I-B-b Struktura e qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit.

Stburim e vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të proccdurës së vlerësimit 

(6 dosjet e përzgfedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, lidhur me këtë tregues. 
konkludohet se : “...Struktura e vendimeve përfundimtare është e qëndrueshme dhe e 
standardizuar, duke i shërbyerfunksionit të qartësisë së argument it ligjor.... "

Në aspektin strukturor, vendimet përgjithësisht kanë ndjekur një strukturë të mirë 
përcaktuar duke evidentuar qartë tri pjesët përbërëse të vendimit: pjesa hyrëse, arsyetimi. 
pjesa urdhëruese.

Pjesa hyrëse e të gjitha vendimeve përmban të gjithë elementët e nevojshëm në lidhje me 
përcaktimin e gjykatës, përbërjen e trupit gjykues. kohës së zhvillimit të gjykimit. të dhëna 
të plota të palëve dhe përfaqësuesve të tyre, objektin dhe bazën ligjore të padisë apo 
kërkesës penale. Në këtë pjesë të vendimit, gjyqtari paraqet kërkimet përfundimtare të 
palëve në mënyrë të përmbledhur vetëm në çështjet penaie. Ndërkohë në të gjitha vendimet 
e vëzhguara që i përkasin çështjeve civile, gjyqtari nuk paraqet në këtë pjesë të vendimit 
kërkimet përfundimtare të palëve.

Në pjesën përshkruese-arsyetuese, në 3 nga 12 vendimet e çështjeve civile, dhe 1 nga 2 
vendimet e çështjeve penale. ndiqet një strukturë e organizimit të vendimit, e cila fillon me 
përshkrimin e procedures. Në këtë pjesë gjyqtari paraqet ecurinë procedurale të çështjes. 
kërkesat proceduralë të palëve dhe vendimet e gjykatës në lidhje më to. të tilla si: 
juridiksion, kompetence. gjykimi në mungesë të palës së paditur apo personave të tretë. 
heqjen dorë nga gjykimi ndaj një pale, thirrjen e personit të tretë. kërkesa për dhënien e 
vendimit me ekzekutim të përkohshëm, kërkesat. ligji i zbatueshëm dlie vendimi i gjykatës 
për gjykimin e drejtpërdrejtë dhe gjykimin e shkurtuar.

Në vendimet e tjera të vëzhguara, e konkretisht 9 nga 11 vendimet e çështjeve civile, dhe 
I nga 2 vendimet e çështjeve penale. ndiqet një strukturë tjetër e organizimit të vendimit. 
e cila fillon me përshkrimin e fakteve të çështjes objekt gjykimi. Këto fakte. në disa 
vendime përshkruhen si të rezultuar të provuara në gjykim duke ju referuar edlie provave. 
Ndërkohë në vendimet e tjera nuk bëhet ky përshkrim. ose nuk citohet asnjë prove.

37



Në të gjitha vendimet, pas paraqitjes se procedures dhe faktit. vijohet me paraqitjen e 
pretendimeve dhe prapësimeve të paiëve. Pas kësaj paraqitje, gjyqtari vijon me pjesën e 
vlerësimit të gyykatës. Në pjesën më të madlic të vendimeve të vëzliguara, gjyqtari në këtë 
vlerësim, fillimisht shpreh, si edhe e citon në disa raste, "konsiderata të përgjithshme". 
duke bërë interpretim abstrakt dhe të përgjithshëm në iidhje më objektin e padisë. ligjin 
dhe institutin e veçantë që zbatohet në rastin konkret. Më pas vijon me aplikimin e këtij 
interpreting në rastin konkret dhe konkluzionin e gjykatës për zgjidhjen e çështjes.

Në pjesën e dispozitivit, gjen pasqyrim disponimi i gjykatës për padinë, ngarkimin e 
shpenzimeve gjyqësore, e drejta. afati dhe gjykata kompetente për ushtrimin e të drejtës së 
ankimit, data e shpalljes, Përsa i takon dispozitivit të vendimit, gjyqtari përdor teknikën e 
listimit të disponimeve duke i numërtuar ato. e cila lehtëson refcrcncat në rastin kur 
vendimi ka disa disponime.

Shkalla e aftësisë sc gjyqtarit dhe p ikëzim i : Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet ” Shumë e Lartë'*. duke 
e pikëzuar me 10 pikë.

I-B-c CUësia e dualizes dhe argumentimit logjik.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, lidhur me këtë tregues.
konkludohet se : “..Arsyetimi i vendimit ështëgjithëpëifshirës, në raport me pretenclimet e
ngritura nga palët. Në tekstet e vendimit ekziston lidhja midis fakteve dhe konkluzioneve
që ka arritur gjyqtari. Në nxjerrjen e konkluzioneve gjyqtari i kushton rëndësi analizës ë
normës ligjore e cila kur është rasti plotësohet edhe me pjesë nga jurisprudenca unifikuese
e Gjykatës së Lartë (shih dokumentet 1 e 2 dhe dosjet I, 2. 4 e 5). Një tipar i mirë i punës
së tij ështëfokusimi i arsyetimit të vendimit tek thelhi i çështjes dhe konkretizimi sipas rastit <,
në mosmarrëveshje, duke shmangur jjalitë e përgjithshme apo arsyetim të tepërt mhi
çështje të konsoliduara nga praktika dhe doktrina. Niveli i arsyetimit të vendimeve ligjore
të vëzhguara respekton standardin e procesit të rregullt ligjor. Nga 3 dokumentet ligjore
dhe 5 dosjet e vëzhguara, vetëm një në rast është cenuar vendimi civil dhe është ndryshuar.
por në asnjë rast nuk është cenuar për shkak të procesit të parregulIt ligjor. në aspektin e
arsyetimit të vendimit gjyqësor. Në dispozitivin e vendimit. në rastet e vëzhguara. është
konstatuar se gjithmonë disponohet për shpenzimet procedurale gjyqësore, si dhe tregohet
e drejta dhe afati i ankimit përpalët. Gjithashtu. në 5 dosjet e vëzhguara. është konstatuar f
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se ai i kushton rëndësinë e duhitr arsyetimit të vendimeve lë ndërmjetnie. Në çdo vast, 
vendimet e ndërmjetme jepen me tekst të qartë arsyelimi, porjo  gjithmonë kanë referuar 
bazën ligjore..

Në drejtim të cilësisë së analizës në arsyetimin e vendimeve. në përgjithësi vendimet e
gjyqtarit përmbajnë parashtrim të rrethanave të faktit. referim ose citim të ligjit dhe zbatim
fë. drejtpërdrejtë të tij mbi faktet e çështjes dhe kërkimet objekt padie. Në këto arsyetime
evidentohet që gjyqtari bën interpretime dhe analizë abstrakte dhe teorike të ligjit dhe 
UjJ . . .
'  "'stitiiteve ligjore. Në disa nga vendimet e vëzhguara, kjo pjesë e interpretimit dhe analizës 
abstrakte, është jo  proporcionale me analizën e zbatimit të tyre në rastin konkret. ku kjo e 
fundit nuk zë vendin më të rëndësishëm. Në disa nga vendimet e vëzhguara. pothuajse 
mungon analiza e provave dhe në disa raste edhe citimi i tyre.

Kryesisht. në vendimet gjyqësore që i përkasin dosjeve të zgjedhura me short, gjyqtari. 
parashtron rrethanat e faktit të provuara në gjykim, pretendimet dhe prapësimet e palëve 
ndërgjyqëse. Në vijim. referon në dispozitat ligjore/nënligjore që gjejnë zbatim në rastin 
konkret. përcakton çështjet që shtrohen për zgjidhje dhe përfundon me konkluzionin e 
gjykatës, duke i dhënë, në përgjithësi. përgjigje të gjitha pretendimeve të palëve nëpërmjet 
arsyetimit dhe vlerësimit të gjykatës në lidhje me to.

Në tri dokumentet Iigjore të zgjedhura, për shkak të natyrës së tyre, (vendime të 
ndërmjetme për pezullimin e gjykimit të çështjeve civile mbi kushtetueshmërinë e 
çështjeve të ngritura në këlo vendime) gjyqtari bën vetëm interpretim dhe analizë të 
përgjithshme të instituteve dhe ligjit material/procedural civil.

Arsyetimi i vendimeve. në përgjithësi, është i plotë. evidentohet ekzistenca e lidhjes logjike 
të argumentave, integrimit të rrethanave të faktit në raport me analizën ligjore të 
dispozitave procedurale dhe materiale, si dhe zbatimi i tyre mbi faktin konkret në shërbim 
të të cilit analizohen dispozitat.

Në lidhje me analizën dhe argumentimin ligjor të pretendimeve të palëve. rezulton se në 
përgjithësi janë analizuar të integruara në lidhje me normat konkrete të ligjit të marra në 
analizë dhe rrethanat e faktit mbi të cilat ato zbatohen. Arsyetimi i vendimeve në lidhje me 
kërkimet e palëve, në përgjithësi është i plotë. duke i dhënë përgjigje pretendimeve dlie 
kërkimeve të palëve ndërgjyqëse. duke respektuar në çdo rast standardet e procesit të 
rregullt ligjor.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe p ikëzim i ; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësohet “ Shumë e lartë". duke
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2. AFTËSITË ORGANIZATIVE TË GJYQTARIT

Për të vlerësuar dhe pikëzuar aftësinë e gjyqtarit në drejtim të aftësive organizative, 
v/erësuesi përqendrohet në aftësinë për të organizuar, menaxhuar dhe kontrolluar 
efektivisht procedural gjyqësore. Produktiviteti ësh/ë rrjedhojë e menuxhimit të kohës, i 
cili tregon sa niirëgjyqtaripërdor kohën e tij si kur gjykon i vetëm ashtu edhe në panel 
me të tjerë.

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

2.A.a Respektimi i afateve ligjore.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, 
referuar formatit të statistikave të administruara në këtë proces. nuk ka të dhëna speciflke 
për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Për pasojë. vlerësimi lidhur me këtë 
tregues është bërë duke iu referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësimiiv 
ku në lidhje me 3 vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari. nuk mund ti referohemi pasi. jane 
vendime pezullimi. për të cilat gjyqtari nuk ka disponuar me vendim përfundimtar.

Në Raportin për analizimin e aftësive profesionale. lidhur me këtë tregues. konkludohet 
se : "Nga analiza e 5 dosjeve të përzgjedhura me short, rezultoi se kohëzgjatja e gjykimeve 
nga gjyqtari Florjan Kalaja, në 4 raste ka qenë brenda afateve standard apo ligjore dhe 
në intervale kohore nga 1 ditë (shih dosjen 5) deri në I vit e 3 muaj (shih dosjen I). Çështja 
që ka pasur kohëzgjatjen më të lartë të gjykimit ka qenë çështje civile, e shqyrtuar në 18 
seanca e me 14 të paditur, njoftimi i të cilëve ka qenë i vështirë, ku në përfundim është 
disponuar me vendim përfundimtar për rrëzimin e padisë, vendim i cili është ankimuar nga
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palët ndërgjyqëse (shih dosjen I). Në tre dosjet e Ijera, kohëzgjatja e gjykimit ka qenë 2 
muaj e 11 ditë (shih dosjen 3). 4 muaj e 3 ditë (shih dosjen 2) dhe 6 muaj e 2 ditë (shih 
dosjen 4). Në 4 nga 5 dosjet e vëzhguara, është komtatuar se është respektuar standardi i 
procesit të rregullt ligjor. Përsa i përket kohëzgjatjes së gjykimeve në 3 dokumentet e 
paraqitura nga vetë subjekti i vlerësimit, rezulton se kohëzgjafja e gjykimit për çështjen e 
parë civile është 3 muaj e 13 ditë (shih dokumentin 1), për çështjen e dytë civile është 1 
muaj e 8 ditë (shih dokumentin 2) dhe për çështjen e tretë civile është 1 muaj 2 ditë (shih 
dokumentin 3), pra hrenda qfatit 6 major të caktuar nga pika 5 shkronja "e ", të aneksit I 
të Sistemit të Vlerësimit dhe në respektim të standardit të procesit të rregullt ligjor

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit. 
referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi. të cilat shërbejnë 
si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për 
kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues 
do të bëhet duke iu referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim pasi për 3 
vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari. janë vendime pezullimi për të cilat nuk është 
disponuar me vendim përfundimtar.

Në Kodin e Procedures Penale nuk parashikohet afat ligjor për gjykimin e çështjeve penale 
të themelit. Po kështu edhe për çështjet civile në përgjithësi nuk parashikohet afat ligjor 
për përfundimin e tyre.

Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim. referuar kategorisë së 
çështjeve, rezulton se vetëm për 1 dosje të çështjeve të përzgjedhura me short, 
parashikohen afate ligjore gjykimi. Konkretisht për dosjen nr. 5. afati ligjor i shqyrtimit të 
çështjes përcaktohet në nenin 259/5 të K.Pr.Penale, ku kërkesa është shqyrtuar nga ana e 
gjyqtarit brenda këtij afati (brenda 48 orëve nga çasti në të cilin kërkesa e prokurorit është 
paraqitur në gjykatë).

Për pasojë, pavarësisht se të dhënat statistikore të administruara në dosje nuk japin 
informacion për kohëzgjatjen e të gjitha çështjeve për të cilat ligji parashikon afat gjykimi. 
duke in referuar çështjes të analizuar më sipër. në të cilën parashikohet afat ligjor për 
përfundimin e saj. aftësia e gjyqtarit në lidhje me këtë tregues, pikëzohet në nivelin 
maksimal të tij.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzinii: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësohet “Shumë e lartë". duke
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2.A.b Plotësimi i standardeve mini male kohore.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së vlerësimit 
(i6 dosjet e përzgjedhura me short):

Në'Raportin analitiktë rivlerësimit, l idhurme këtë tregues, është i njëjti konkluzion i cituar<£l
në treguesin e mësipërm. për shkak se analiza e kohëzgjatjes së gjykimit për çështjet me 
afat Iigjordhe standard minimal kohor. është bërë së basliku në raport.

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit. 
referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi. të cilat shërbejnë 
si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për 
kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues 
do të bëhet duke iu referuar vetëm 11 çështjeve të përzgjedhura me short. Për 10 çështjet e 
përzgjedhura me short, (pasi këtu nuk përfshihet çështja për të cilën ligji parashikon afate 
ligjore gjykimi) rezulton se gjykimi ka përfunduar brenda standardeve minimale kohore 
sipas vendimit nr.261/2 të ish KLD-së, për 9 prej tyre (dosjet 2, 3, 4 (vetëm dy ditë jashtë 
afatit prej 6 muajsh), 6, 7, 8. 9. 10, I I )  dhejashtë standardit minimal kohor për I prej tyre, 
përkatësisht; dosja 1. Çështja civile me nr. 823 regjistri, datë 16.01.2014 regjistrimi, që i 
përket paditësit Dh.Dh. kundër të paditurve B.S etj, me objekt "Detyrimin e të paditiuve 
të na njohin pronarë dhe të na lirojnë pasurinë Shtëpi njëkatëshe e ndodhur në Vlorë. në 
vendin e quajtur... ”, e përfunduar me vendimin nr. 787, datë 22.04.2015. të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Vlorë. Gjykimi i çështjes është realizuar për 1 vit e 3 muaj. në intervalin 
kohor 21.01.2014 -  22.04.2015. Kohëzgjatja e gjykimit është në tejkalim të standardit 
minimal kohor të përcaktuar në pikën 5 shkronja "e ", të Aneksit 1 në Vendimin të KLD-së 
"Mbi kriteret matëse të veprimtarisë gjyqësore ".

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, nga 10 çështjet për të cilat zbatohen standardet * 
minimale kohore, vetëm I nga çështjet e përzgjedhura me short, gjykimi është realizuar në 
tejkalim të standardit minimal kohor, e cila përbën 10% të çështjeve tej standardit minimal * 
kohor.

Nisur nga analiza e mësipërme, rezulton përfundimisht se gjyqtari ka gjykuar jashtë 
standardit minimal kohor, vetëm 1 nga 10 çështjet e analizuara, ose 10% të tyre.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësohet "Shumë e lartë". d u k e |  
e pikëzuar me 5 pikë.
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2. A.c Kolia mesa/are që i dedikohet çdo çështje.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
- Dosja e rivlerësimit;

Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short):

Në Raportin analitik të rivlerësimit. lidhur me këtë tregues. është i njëjti konkluzion i cituar 
në treguesin “2.A.a Respektimi i qfateve ligjore

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit. 
referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këti j procesi. të cilat shërbejnë 
si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit. nuk ka të dhëna speciflke për 
kohëzgjatjen e gjykimit për secilën nga kategoritë e çështjeve. Për pasojë. vlerësimi lidhur 
me këtë tregues do të bëhet duke iu referuar 10 çështjeve të përzgjedliura për të cilat 
zbatohet standardi minimal kohor. jo  afati ligjor i gjykimit6.

Duke krahasuar kohën mesatare që i dedikohet çdo çështje. në raport me standard in 
minimal kohor për çdo kategori (10 çështjet e marra në analizë janë; 7 çështje civile 
themeli, I çështje marrëdhërtie pune, 1 çështje familjare dhe 1 çështje penale themeli. nga 
të cilat rezulton se:
1. Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për 7 (shtatë) çështjet në kategorinë e çështjeve 
"Civile themeli", rezulton të jetë 147 ditë (4 muaj e 27 ditë). pra më i shkurtër se standardi 
minimal për gjykimin e çështjevecivile të karakterit të përgjithshëm në Gjykatën e Shkallës 
së Parë (6 muaj).
2. Kohëzgjatja e gjykimit për 1 (një) çështje në kategorinë e çështjeve “Marrëdhënie 
pune”, rezulton të jetë 123 ditë (4 muaj e 3 ditë), pra më e shkurtër se standardi minimal 
për gjykimin e çështjeve civile të karakterit të përgjithshëm në Gjykatën e Shkallës së Parë 
(6 muaj).
3. Kohëzgjatja e gjykimit për 1 (një) çështje në kategorinë e çështjeve "Familjare m epalë 
kundërshtare”, rezulton të jetë 71 ditë (2 muaj e 11 ditë). pra më e shkurtër se standardi 
minimal për gjykimin e mosmarrëveshjeve familjare në Gjykatën e Shkallës së Parë (4 
muaj).
4. Kohëzgjatja e gjykimit për 1 (një) çështje në kategorinë e çështjeve "penale krime”, 
rezulton të jetë 30 ditë (I muaj), pra më e shkurtër se standardi minimal për gjykimin e 
çështjeve penale krime në Gjykatën e Shkallës së Parë (9 muaj).

Pra. kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara. është më e shkurtër ose e barabartë me 
standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve.

6 N ë M etodologjinë e Pikëzim it. lidhtir m e këtë tregues. parashikohet se Në numrin to ta l të  çësh tjeve të 
gjykuara nuk nërfshihen cështiet p ë r të  cilat parashikohen në lia i afate vivkim i.".
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Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet “ Shumë e lartë". duke 
e pikëzuar me 5 pikë.

2.A.ç Rendimenti ipërfundimit të çështjeve gjyqësore.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas 111 limit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, lidhur me këtë tregues. 
konkludohet se "Subjekti i rivlerësimit në periudhën e rivlerësimit
08.10.2013 -  08.10.2016, ka kryer detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 
Vlorë, duke përcaktuar fushën e të drejtës civile. Ai ka deklaruar se gjatë tre viteve ijanë  
caktuar gjithsej 1713 çështje, ka përfunduar gjithsej 1742 çështje për tre vjet. si dhe ka 
mbartur në vitin 2016 gjithsej 114 çështje lë vitit 2015. Rendimenti i përfundimit të 
çështjeve, bazuar në këto të dhëna është 101,6% ”.

Nga të dhënat statistikore të administruara në dosje, për periudhën e vlerësimit. rezulton 
se: Gjyqtari „ , gjatë kësaj periudhe, sipas të dhënave statistikore. ka gjykuar
gjithsej 1807 çështje. prej të cilave; 590 civile të veçanta. 909 civile themeli, 66 penale të 
veçanta. 41 përgjime, 172 masa sigurimi dhe 29 penale themeli.

Duke qenë se ka mungesë të dhënash në tabelat me të dhëna statistikore për çështjet e 
caktuara gjatë periudhës së vlerësimit si dhe mospërputhje të numrit të çështjeve të 
përfunduara në bazë të të dhënave statistikore me të dhënat e pasqyruara në Raportin e 
analizimit të aftësive profesionale. mbetet e pamundur përllogaritja e rendimentit sipas të 
dhënave statistikore që administrohen në dosje dhe. për pasojë. do të merret i mirëqenë 
rendimenti 101.6 % i përcaktuar ne faqen 29 të Raportit. faqe 1198 i dosjes së rivlerësimit.

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti i gjyqtarit për periudhën e plotë të 
vlerësimit rezulton në masën 101.6 %.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues vlerësohet “ Shumë e lartë*'. duke 
u pikëzuar me 10 pikë.
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2.A.(I Kolia mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të proeedurës së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);
Informacioni i përcjellë nga gjvkata lidhur me afatin e dorëzimit të vendimit të

Në lidhje me këtë tregues, në Metodologjinë e Pikëzimit parashikohet se ky është treguesi 
mesatar i koliës së arsyetimit të të gjitha vendimeve gjyqësore të dhëna nga gjyqtari gjatë 
periudhës së vlerësimit, që llogaritet nga data e dhënies së vendimit deri në datën e 
depozitimit në sekretari të vendimit të arsyetuar.

Në vlerësimin për periudhën 2013-2016. tabelat me të dhëna statistikore të administruara 
në procesin e rivlerësimit, nuk japin të dhëna për kohën e arsyetimit të të gjitha vendimeve 
gjyqësore, sipas kategorive. Për këtë arsye, ky tregues do të vlerësohet dhe pikëzohet duke 
iu referuar të dhënave për 11 çështjet e përzgjedhura me short për vlerësim.

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, lidhur me kohën mesatare të 
arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor. konkludohet se “Lidhur me kohën mesatare 
të arsyetimit është vlerësuar data e dorëzimit të dosjes gjyqësore në sekretari, si e vetmja 
e dhënë objektive. Konkretisht, arsyetimi i vendimeve për 5 dosjet e vëzhguara është kiyer 
për 2 ditë nga shpallja (shih dosjen 2), për 3 ditë nga shpallja (shih dosjen 5). për 4 ditë 
nga shpallja (shih dosjet 3. 4) dhe për 5 ditë nga shpallja (shih dosjen I). Nga këto të dhëna 
rezulton se 2 vendimet gjyqësore civile (shih dosjen 3. 4)janë arsyetuar brenda a fat it ligjor 
10 ditor, një nga të cilat është ankimuar dhe është lënë nëfuqi nga Gjykata e Ape/it Vlorë 
dhe për shkak të rekursit çështja është ende në pritje për tu gjykuar në Gjykatën e Lartë. 
Gjithashtu edhe vendimet e dosjeve penale I, 2, e 5. duhet evidentuar sejanë arsyetuar e 
dorëzuar brenda 2-5 ditë pas shpalljes së vendimit, brenda afatit 5 ditor dhe këto vendime 
nuk janë ankimuar nga palët në proces

Në Kodin e Procedures Penale në fuqi para ndryshimeve me Ligjin 35/2017. nuk ishte 
parashikuar sikundër sot, afat procedural për dorëzimin e vendimit të arsyetuar. Në 
praktikën gjyqësore kjo kohë gjithsesi nuk mund të ishte më e gjatë sesa afati i ankimit 10 
(dhjetë) ditor. për shkak se e drejta e palëve për ushtrimin e ankimit ndaj vendimit penal të 
gjykatës së shkallës së parë, kur palët ishin prezent. fillonte nga dita e shpalljes së vendimit. 
Në këto kushte, në llogaritjen e afatit të dorëzimit të vendimit të arsyetuar. mbahet parasysh 
në rastin konkret, afati 10 ditor i ankimit ndaj vendimit penal të gjykatës së shk ...........

arsyetuar.

pare.

Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton se :



-  Dosja që i përket vendimit me nr. 787. date 22.04.2015 është dorëzuar më datë
23.04.2015 (1 ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 1680. datë 05.10.2016 është dorëzuar më datë
05.10.2016 (në të njëjtën ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 1811, datë 13.11.2014 është dorëzuar më datë
20.11.2014 (7 ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 1001, datë 20.05.2015 është dorëzuar më datë
25.05.2015 (5 ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 15. datë 11.01.2016 është dorëzuar më datë 
I 1.06.2016 (në të njëjtën ditë);

Sipas informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë. lidhur me 6 dosjet 
e përzgjedhura me shortin e datës 17.05.2021. rezulton se:

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 2693. datë 23.12.2013 është dorëzuar më datë
24.12.2013 (1 ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 966. datë 11.06.2014 është dorëzuar më datë
16.06.2014 (5 ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 438. datë 12.09.2014 është dorëzuar më datë
12.09.2014 ( në të njëjtën ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 1490. datë 20.07.2015 është dorëzuar më datë
28.07.2015 (8 ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 202, datë 02.02.2016 është dorëzuar më datë
04.02.2016 (2ditë);

-  Dosja që i përket vendimit me nr. 488. datë 07.03.2016 është dorëzuar më datë
15.03.2016 (8 ditë).

Duke iu referuar kategorive të çështjeve objekt shqyrtimi, rezulton se koha mesatare e 
arsyetimit të vendimit për kategorinë civile themeli, për 7 dosje (dosja 1.4. 6. 7. 9. 10. II)  
është 4.2 ditë. për kategorinë marrëdhënie pune. për 1 dosje (2) është në të njëjtën ditë me 
shpalijen e vendimit, për kategorinë çështje familjare. për 1 dosje (3) është 7 ditë. për 
kategorinë penale krime, për 1 dosje (8) është në të njëjtën ditë me shpalljen e vendimit 
dhe për kategorinë kërkesa penale, për I dosje (5) është 5 ditë.

Referuar të dhënave që dalin nga këto burime. rezulton se koha mesatare rezulton "Më e 
shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve " dhe 
pikëzohet me 15 pikë.

Shkalia e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues vlerësohet " Shumë e lartë". duke 
u pikëzuar me 15 pikë.
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2.B Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore.

2.B.a Numri mesatar i se an cave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe 
kryerja e veprimeve të nevojshme procedural për shmangien e seancave 
joproduktive.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas ill limit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar. lidhur me këtë tregues, konkludohet se '\..Në 4 çështjet civile, gjykimet kanë 
përfunduar me 18. 6. 6 e 10 seanca (shih dosjet 1, 2. 3, e 4). Ndërsa në dosjen adm-penale 
të vëzhguar, me objekt caktimin e masës së sigurimit persona! gjykimi ka përfunduar me I 
seancë (shih dosjen 5). Konkretisht janë vëzhguar gjithsej 41 seanca gjyqësor, nga të cilat 
27 kanë qenë produktive. Pengesë në 14 seanca joproduktive kanë qenë: kërkesa në 2 
seanca të për/aqësuesit të palës paditëse për shtyrje. plotësimi në 3 seanca i të metave të 
padisë me adresat e të paditurve. njoftimi në 1 seancë i të paditurve të rinj. njoftimi me 
shpallje në 2 seanca për të paditurit e larguar, përsëritja në 2 seanca e njoftimeve për të 
paditurit, 1 seancëpër mosparaqitje të vetë gjyqtarit. në 1 seancë kërkesa e pa/ës së paditur 
për të patur kopje të kërkesë padisë dhe akteve bashkëngjitur, në 1 seancë është bërë 
njoftimi nga moskonfirmimi për marrjen dijeni të personit të tretë dhe në 1 seancë 
mospërpilimi i aktit të ekspertimit nga eksperti... ".

Nga vëzhgimi i 10 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, të cilat i përkasin 
kategorive të çështjeve civile themeli, marrëdhënie pune, familjare, penale krime. lidhur 
me numrin e seancave gjyqësore, evidentohet si më poshtë:

Në çështjet e përzgjedhura me short administruar në dosjen e rivlerësimit:
Dosja 1. çështja me nr. regjistri 823, datë regjistrimi 16.01.2014. nr. vendimi 787. datë 
vendimi 22.04.2015. Janë zhvilluar 10 seanca gjyqësore, prej të cilave 4 seanca kanë qenë^  
jo  produktive pasi janë shtyrë; me qëllim njoftimin e të paditurve për shkak të mospasjes 
dijeni të rregullt për seancat. mosparaqitje të gjyqtarit për arsye objektive, me qëllim^/ 
njoftimin me shpallje të të paditurve.
Dosja 2, çështja me nr. Regjistri 1952, datë regjistrimi 01.06.2016. nr. vendimi 1680. datë 
vendimi 05.10.2016. Janë zhvilluar 4 seanca gjyqësore, të cilat kanë qenë produktive. 
Dosja 3. çështja me nr. regjistri 2067. datë regjistrimi 04.08.2014. nr. vendimi 1811. datë 
vendimi 13.11.2014. Janë zhvilluar3 seanca gjyqësore, të cilat kanë qenë produktive. 
Dosja 4. çështja me nr. regjistri 2706. date regjistrimi 17.1 1.2014. nr. vendimi 1001. datë 
vendimi 20.05.2015. Janë zhvilluar 7 seanca gjyqësore, prcj të cilave 1 ka qenë jo  
produktive pasi janë shtyrë për shkak se data e seancës ka qenë festë zyrtare. |
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Dosja 6. çështja me nr. regjistri 3281. date regjistrimi 12.11.2013. nr. vendimi 2693. date 
vendimi 23.12.2013. Është zhvilluar 1 seancë gjyqësore, e cila ka qenë produktive.
Dosja 7, çështja me nr. regjistri 1367, datë regjistrimi 07.04.2014. nr. vendimi 966. datë 
vendimi 11.06.2014.Është zhvilluar 1 seancë gjvqësore, e cila ka qenë produktive.
Dosja 8, çështja me nr. regjistri 614, datë regjistrimi 1 1.09.2014. nr. vendimi 438. datë 
vendimi 12.09.2014. Është zhvilluar 1 seancë gjvqësore, e cila ka qenë produktive.
Dosja 9, çështja me nr. regjistri 1180. datë regjistrimi 18.02.2015. nr. vendimi 1490. datë 
vendimi 20.07.2015. Janë zhvilluar 7 seanca gjyqësore. prej të cilave 3 seanca kanë qcnë 
joproduktive. pasi janë shtyrë: me kërkesë të palës paditëse për tu përfaqësuar me avokat. 
me kërkesë për shtyrje për arsye shëndetësore nga pala e paditur si dhe për shkak të 
pjesëmarrjes së gjyqtarit në seminar pranë Shkollës së Magjistraturës.
Dosja 10, çështja me nr. regjistri 3202. datë regjistrimi 23.11.2015. nr. vendimi 202. datë 
vendimi 02.02.2016. Është zhvilluar 1 seancë gjyqësore, e cila ka qcnë produktive.
Dosja 11, çështja me nr. regjistri 3379. datë regjistrimi 21.12.2015. nr. vendimi 488. datë 
vendimi 07.03.2016. Janë zhvilluar 3 seanca gjyqësore, të cilat kanë qenë produktive.

Nga tërësia e të dhënave si më sipër. rezulton se numri i seancave gjyqësore të zhvilluara 
nga gjyqtari në 10 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare. varion nga I seancë deri në 
10 seanca. Numri mesatar i seancave aivqësore. duke iu referuar çështjeve të vëzlmiara. 
rezulton të ietë 3.8 seanca »ivqësore.

Duke iu referuar seancave gjyqësore të çështjeve të trajtuara më sipër. rezulton se gjyqtari 
ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme për shmangen e seancave joproduktive. duke 
mbikëqyrur si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve. njoftimet janë të plota dhe të qarta 
për palët që u drejtohen, në të gjitha rastet e tjcra shtyrjet e seancave gjyqësore kanë 
ndodhur për shkaqe procedurale, të tilla si: përsëritja e njoftimeve për palët e paditura për 
shkak të mosmarrjes dijeni të tyre, njoftimi me shpallje publikc c palëve të paditura. etj. 
Ndërsa. në çështjen penale gjyqtari ka kryer me korrektësi të gjitha veprimet procedurale 
për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet i seancës gjyqësore, duke 
respektuar në çdo rast ligjin procedural. Gjithashtu. gjyqtari ka respektuar afatet e 
arsyeshme në caktimin e seancave si në rastet kur ligji ka parashikuar afate, duke i 
respektuar ato, ashtu dhe në rastet kur ligji nuk ka parashikuar afate të tilla.

Referuar sa më sipër, për treguesit e "m/writ mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje 
dhe kiyerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e a tyre jo-produktive". 
duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i 10 çështjeve me palë kundërshtare 
të përzgjedhura me short, edhe pse rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore është 
3.8 seanca. gjyqtari ka treguar kujdes maksimal. duke marrë të gjitha niasat e nevojshme 
procedurale per shmangien e seancave joproduktive, planifikimin dhe zhvillimin e 
seancave në kohë dhe me efektivitet.
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Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet “Shuinë e lartë”, duke 
e pikëzuar me 15 pikë.

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

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

(6 dosjet e përzgjedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar. lidluir me këtë tregues, konkludohet se: “...Subjekti i rivlerësimit. 
ka aftësi për planifikimin dhe organizimin e veprimeve të nevojshme dhe përgatitjen e 
çështjeve civile të vëzhguara, ai ka kryer gjithnjë veprimet përgatitore (shih dosjet 1. 2. 3 
e 4). Në këto gjykime, në tre rasle veprimet përgatitore kunë qenë efektive, i kanë shërbyer 
ecurisë pa vonesa të gjykimit. por në një rast (shih dosjen 1) është konstatuar se veprimet 
përgatitore nnk kunë qenë gjithmonë efektive. pasi ngct 8 seanca përgatitore të zhvilhuira. 
6 prej tyre nuk kanë qenë efektive, pasi shtyrjet kanë qenë për shkaqe joligjore. Po ashtu 
në këtë dosje. konstatohet se nukjanë dokumentuar gjitlimonë me procesverbal të rregullt 
nga pikëpamja formale, pasi megjithëse në datën 25.09.2014 gjykata ka vendosur shtyrjen 
e seancës përgatitore për në datën 22.10.2014. nëfakt në këtë datë rezulton të je të  çe/ur 
seancë gjyqësore. Në disa raste në kiye të procesverbalit, është pasqyruar seancë 
gjyqësore, ndërsa nëfund të tij është relatuar slityrja e seancës përgatitore, duke krijuar 
paqartësi e parregullsi të këtij akti. Po kështu është konstatuar në këtë dosje se në 
procesverbalin e seancëspërgatitore të datës 22.10.2014. nuk gjendet vendimi për ka/imin 
e çështjes në seancë gjyqësore, ndërsa në procesverbalin e seancës sëfundit. atë të datës
22.04.2015, është pasqyruar vetëm dispozitivi dhe mungojnë të pasqyruara përbërja e 
trupit gjykues e pjesëmarrësit në gjykim, në kundërshtim me kërkesat e nenit 118 të 
K.Pr. Civile, ndërsa në dosjen 3 e cila nuk është mbajtur me audio, është konstatuar se të 
gjitha procesverbalet e seancave gjyqësore të administruara në dosje nuk konsiderohet të 
plota, pasi nuk përmbajnë kohën e zhvillimit të seancave dhe gjeneralitetet e palëve 
ndërgjyqëse në gjykim siç parashikojnë pikat "b". e “ç ”, të nenit 118 të K.Pr.Civile. 
Gjithashtu, konstatohet në këtë dosje. se tre pocesverbalet gjyqësore të datave 21.10.214.
30.10.2014 dhe 13.11.2014. nuk janë të nënshkruara në fund  të dokumentit edhe nga 
gjyqtari Florjan Kalaja, në kundërshtim me kërkesat e nenit 118, të K.Pr.Civile...

Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim. lidhur me kryerjen e 
veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, evidentohet si 
më poshtë: Ne 11 çështjet e përzgjedhura me short. 10 prej tyre i përkasin kategorive 
çështje civile dhe penale me palë kundërshtare dhe l çështje i përket kategorisë së

Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit
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kërkesave penale të hetimit paraprak. përkatësisht këto çështje i përkasin kategorive: civile 
të përgjithshme, familjare me palë kimdërshtare, marrëdhënie pune dhe penale krime. 
Gjyqtari në të gjitha rastet i ka vënë në lëvizje çështjet. duke marrë vendim për caktimin e 
seancëspërgatitore në çështjet civile dhe caktimin e seancës gjyqësore në çështjet penale, 
kryesisht brenda ditës ose pas një apo dy ditësh. Në çështjet penale. gjyqtari ka respektuar 
afat in 10 ditor të parashikuar në nenin 333/1 të K.Pr. Penale. si dhe seancat janë  
dokumentuar në procesverbalin e seancës, duke u mbajtur në sistemin e regjistrimit audio.

jJ
/  Nëçështjet civile: Rezulton që seancat gjyqësore tëjenë zhvilluar në mënyrë korrekte. duke 

ndjekur ecurinë procedurale sipas dispozitave të K.Pr.Civile dhe duke pasqyruar veprimet 
e kryera për verifikimin e paraqitjes së palëve dhe përfaqësuesve të tyre, relatimin e akteve 
të njoftimit dhe marrjen ose jo  dijeni nga palët që nuk janë  paraqitur. disponimin me 
vendim të ndërmjetëm per zhvillimin e gjykimit në mungesë në rastet e mosparaqitjes së 
palëve pa shkaqe të përligjura. shpalljen e trupit gjykues, dhënien e fjalës palëve për 
kërkesa paraprake, disponimin me vendim për kërkesat paraprake të palëve në rastet kur 
paraqiten kërkesa të tilla, deklarimin të hapur të shqyrtimit gjyqësor; dhënien e fjalës 
palëve për paraqitjen e parashtrimeve dhe provave. marrjen në shqyrtim dhe administrimin 
e provave, dhënien e Çalës palëve lidhurme vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor pas zhvil limit 
të debatit mbi provat, deklarimin e mbyllur të shqyrtimit gjyqësor, dhënien e (jalës palëve 
për paraqitjen e diskutimit përfundimtar. tërheqjen e gjykatës për marrjen e vendimit dhe 
shpalljen e vendimit përfundimtar.

Në çështjetpenale: Gjyqtari. si në çështjen që i përket kategorisë kërkesa penale të hetimit 
paraprak. ashtu dhe në çështjen që i përket kategorisë penale krime. është kujdesur të 
ndjekë të gjithë ecurinë procedurale të gjykimit penal, duke respektuar afatin procedural të 
48 orëve, të përcaktuar në nenin 258 të K.Pr.Penale. Po kështu. edhe për çështjen e 
kategorisë penale krime, në të cilën gjyqtari ka gjykuar njëkohësisht dhe vleftësimin e 
ligjshëm të arrestit në flagrancë dhe caktimin e masës së sigurimit personal, duke 
respektuar afatin procedural të 48 orëve, të përcaktuar në nenin 258 të K.Pr.Penale dhe 
gjykimin e drejtpërdrejtë të çështjes penale, duke zbatuar me korrektësi parashikimet e 
nenit 401 të K.Pr.Penale si dhe duke ndjekur ecurinë procedurale të gjykimit penal sipas 
parashikimeve të neneve 405 e vijues të K.Pr.Penale (ku është proceduar me gjykim të 
shkurtuar). Gjatë zhvillimit të gjykimit gjyqtari kujdeset për relatimin e verifikimit të 
paraqitjes së palëve e të mbrojtësve, relatimin e akteve të njoftimit të tyre, shpalljen e 
gjykatës, dëgjimin e kërkesave paraprake të palëve, shqyrtimin dhe vendimmarrjen e 
arsyetuar të gjykatës mbi këto kërkesa. zhvillimin e shqyrtimit gjyqësor sipas llojit të 
procesit të zhvilluar. administrimin e provave, dhënien e fjalës palëve për diskutimin 
përfundimtar. si dhe shpalljen e vendimit përfundimtar.

Drejtimi i seancës zhvillohet në çdo rast nëpërmjet urdhrave dhe vendimeve të ndërmjetme. 
të cilat janë të shoqëruara me bazën ligjore përkatëse të tyre, si dhe me arsyet e 
vendimmarrjes.



Në dosjet e vëzhguara, seancat e planifikuara janë  çelur përgjithësisht në orarin e caktuar. 
por në disa raste evidentohet fakti se seancat janë çelur me vonesë dhe në të gjitha rastet 
nga ana e gjyqtarit relatohet shkaku.
Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se nga ana e gjyqtarit janë  kryer të gjitha 
veprinifet e nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. duke respektuar të 
gjitha standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat 
p rocedu ra l  të gjykimit civil apo penal në seancat gjyqësore të vëzhguara.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikczimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit per këtë tregues, vlerësohet “Shumë e lartë”, duke 
e pikëzuar me 20 pikë.

2.C Aftësia e gjyqtarit per të adm inistruar dosjen gjyqësore.

l.C .a Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar, lidhur me këtë tregues, konkludohet se : “...Nga vëzhgimi i 5 dosjeve gjyqësore 
të përzgjedhurci me short, u konstatua se ato kanë qenë të rregidlta, të sakta dhe të 
plota....

Nga vëzhgimi i dosjeve të 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim. lidhur me 
rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes konstatohet se. aktet në dosjet janë renditur 
në mënyrë të rregullt dhe duke ndjekur përgjithësisht të njëjtën radhë të renditjes së 
dokumenteve. Renditja e dosjes ndjek kryesisht të njëjtën linjë në të 11 dosjet e vëzhguara 
Renditja e akteve në dosje. është bërë në mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore 
lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe gjykata më e lartë. Dosjet paraqiten t" 
rregullta nën aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen 
me lehtësi.

Referuar burimeve të vlerësimit. evidentohet se nga ana e gjyqtarit renditja e akteve të 
dosjes gjyqësorë është në atë mënyrë që e bën dosjen lehtësisht të shfrytëzueshme.



Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtarit për këtë tregues. vierësohet “Shumë e lartë". duke 
e pikëzuar me 5 pikë.

l.C .b Saktësia d/teplotësia e dokumentacionit të dosjes.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
- ' Dosja e rivlerësimit;
- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 

(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar. lidhur me këtë tregues. konkludohet se : “..Nga vëzhgimi i 5 dosjeve gjyqësore të 
përzgjedhura me short, u konst at ua se ato kanë qenë të rregullta, të sakta dhe të plota. Për 
veprimet e kryera në seancë përgatitore apo gjyqësore është mbijtur procesverbcd 
gjyqësor, bazuar në dispozitat procedurale civile (shih dosjet I, 2, 3. e 4) ose penale (shih 
dosjen 5). Në çdo dosje të vëzhguar gjendet vendimi për caktimin e seancës përgatitore, 
aktet e njoftimit të palëve, kërkesat me shkrim të tyre dhe provat e paraqitura. Jo të gjitha 
procesverbalet të administruara në dosje, rezulton sejanë të plota, me të gjitha të dhënat 
dhe përshkrimet për veprimet procedurale të kiyera, gjithashtu të nënshkruara nga 
sekretarja gjyqësore dhe gjyqtari, konform kërkesave të nenit 118 të K.Pr.Civile dhe 345 
të K.Pr.Penale. Procesverbali gjyqësor jo  gjithmonë ka dokumentuar kohën kur është 
zhvilluar, por gjithmonë ka pasqyruar vendin, veprimet që janë h yer  në seancë dhe 
dispozitivin e vendimit në fund të shqyrtimit gjyqësor... ”.

Nga vëzhgimi i dosjeve të 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim. saktësinë 
dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes. rezulton se në dosje ndodhen të gjitha aktet e 
paraqitura nga palët, aktet e hartuara nga gjykata (procesverbalet e seancës gjyqësore. 
vendimet gjyqësore, procesverbali audio). Nuk rezultojnë mungesa të dokumentacionit në 
dosjet e vëzhguara apo prania e akteve apo dokumenteve që nuk i përkasin çështjes 
konkrete.
Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet që dokumentacioni në dosje. është në 
përputhje me veprimet procedurale të kryera. nuk ka mungesa. dhe se është i duhuri.

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



Niveli i vlerësimit

KRITERI
AFTËSITË ORGANIZATIVE TË GJYQTARIT

Pikët Niveli i vlerësimit

100 Shkëlqyeshëm

3. ETIKA DHE ANGAZHIM I NDAJ VLERAVE PROFESIONALE

VQ/iisimi i kriterit lë dikes dftc angazhimit nrfaj vlerave profesionale bëhet duke u 
zuur nc parimin kushtetues që qdo gjyqtur, për shkak të statusit të tij, ka etikë, 

integritet dhe shfuq paanësi në funksion. Pikëzinti për sliuniicën e treguesve tc këtij 
kriteri bëhet në rend zbritës dhe çdo gjyqtur e fit Ion procesin e vlerësimit me tot alii} e 
pikëve referuar Ireguesit përkatës, duke zbritur sipas rustit pikët, në varësi të reztd/ateve 
/ë' analizës objektive të të dhënuve të burimeve të vlerësiniit.

4. A Etika në punë

J.A.a Anguzhimi dhe përgjegjshmëria në funksion.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar burimeve të vlerësimit, nuk evidentohet të ketë të dhëna që mund të tregojnë 
cenim të etikës apo përgjegjshmërisë në ushtrimin e funksionit, shfaqjen e sjelljeve që 
tregojnë mungesë respekti për palët dhe pjesëmarrësit në gjykim. mungesë vetëpërmbajtje. 
ndjeshmërie, vëmendje, apo praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pahijshme dhe ofensive nga 
ana e gjyqtarit. gjatë ushtrimit të funksionit.

Shkalla e etikës në punë të gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që 
rezultojnë nga burimet e vlerësimit, shkalla e etikës së gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet 
“Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 35 pikë.
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3. B In tegrite ti  i g jyq ta r i t

3.B.a Shmangia e shfaqjes sëpahijshme, nderi dhe dinjiteti.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së vlcrësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar të dhënave nga burimet arkivore të KLD dhe dokumentacionit të administruar në 
dosjen e rivlerësimit, rezulton se për gjyqtarin në periudhën e vlerësimit.
nuk rezulton të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore.

Lidhur me rezultatet e trajtimit të ankesave të nisur gjatë periudhës së vlerësimit. nuk 
rezulton asnjë e dhënë që të dëshmojë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë integriteti 
të gjyqtarit, shfaqje të pahijshme, shfaqje që cenojnë nderin, dinjitetin dhe pritshmërinë e 
publikut.

Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të integritetit 
si dhe nuk rezulton asnjë e dhënë për sjellje të pahijshme apo sjelle që cenojnë nderin dlie 
dinjitetin e tij.

Shkalla e integritetit të gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 
nga burimet e vlerësimit. shkalla e integriteti të gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet 
“Shumë e lartë”, duke e pikëzuar rne 40 pikë.

3. C Paanësia e gjyqtarit

3.C.a Përdorimi ose jo  igjuhës diskriminuese

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short):

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar. lidhur me këtë tregues, konkludohet se: “...Nuk ka përdorim të gjuhës 
diskriminuese apo elementë që lidhen me paanësinë e tij...'\

Referuar 3 vendimeve gjyqësore të dorëzuara nga gjyqtari dhe akteve të 11 çështjeve të 
përzgjedhura me short për vlerësim. nuk rezulton në asnjë rast përdorimi i gjuhës 
diskriminuese nga gjyqtari, në komunikimin me palët ndërgjyqëse gjatë'T'hvillimit



seancave apo në përmbajtje të vendimeve përfundimtare të tij. Gjithashtu. nuk ka asnjë të 
dhënë për përdorini të gjuhës diskriminuese me të tretët, referuar komunikimit shkresor 
dhe akteve përkatëse të administruara në dosjet e gjykimit. Nga tërësia e burimeve të 
vlerësimit nuk rezulton asnjë e dhënë për përdorim të gjuhës diskriminuese nga ana 
gjyqtarit.

Referuar burimeve të vlerësimit, nuk rezulton që gjyqtari. të ketë përdorur gjuhë 
ffiskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejte ose të tërthortë, në komunikimin me subjektet 

procedimit si dhe në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
buritnet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues. vlerësohet "Shumë e lartë". duke 
e pikëzuar me 10 pikë.

3.C.b Numri tejet i lartë i kërkesave tëpranuara tëpalëve për përjashtimin e gjyqtarit

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar. lidhur me këtë tregues, konkludohet se : .Në të gjitha rastet e vëzhguara. nuk
është konstatuar që palët të kenë paraqitur kërkesë për përjashtim të gjyqtarit. ndërsa nuk 
u konstatuan raste dhe as kërkesa të vetë gjyqtarit për heqjen dorë nga gjykimi i çështjes..” .

Referuar të dhënave statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit. nuk rezultojnë të 
dhëna për numrin e kërkesave për përjashtim apo numrin e kërkesave për heqje dorë të 
gjyqtarit. pasi kjo e dhënë nuk është kërkuar në formatin standard mbi të cilin janë  raportuar 
të dhënat statistikore.

Nga burimet e tjera (burimet arkivore të KLD/KLGJ) si dhe tërësia e akteve të 
administruara në dosjen e vlerësimit, nuk ka të dhëna për ekzistencën e një numri tejet të 
lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit në periudhën e 
vlerësimit.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, vlerësohet "Shutnë e lartë’*. du 
e pikëzuar me 15 pikë.
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Niveli i vlerësimit

KRITERI
ETIKA DHE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE

Pikët Niveli i vlerësimit

100 Shkëlqyeshëm

4. AFTËSITË PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL

Në këtë kriter vlerësohet kapaciteti personal tlhe anguzhimi profesional i gjyqtarit ne
drejtim të qftësive të komunikimit, bashkëpunimit dhe angazhimit ndaj vterave 
prqf'esionale.

4.A Aftësia e komunikimit.

4.A. a Komunikimi i qartë dhe transparent.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale hartuar në kuadër të rivlerësimit 
kalimtar, lidhur me këtë tregues, konkludohet se: "Në 5 dosjet gjyqësore të vëzhguara. në 
procesverbalin gjyqësor është konstatuar se gjyqtari i komunikon me etikë
me palët ndërgjyqëse. qoftë në seancat përgatitore qoftë në seancat gjyqësore. Gjuha e 
përdorur në aktet e vëzhguara është normale komunikimi, në përputhje me etikën gjyqëson 
dhe e qartë.. ”.

Referuar 3 vendimeve gjyqësore të përzgjedhura dhe akteve të 11 çështjeve të përzgjedhur 
me short (kryesisht procesverbaleve të seancave dhe vendimeve gjyqësore) rezulton se 
gjyqtari gjatë komunikimit me palët është i qartë. transparent dhe i kuptueshëm. Në rastet 
e ndërhyrjeve të gjyqtarit për të qartësuar pretendimet e palëve apo orientuar debatin 
gjyqësore, vërehet se komunikimi i tij është i drejtpërdrejtë dhe konkret në lidhje me 
çështjet për të cilën pyeten palët ose përfaqësuesit e tyre. Gjithashtu. evidentohet 
komunikim i qartë, i saktë dhe konciz gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore duke e bërë 
procesin të ki



Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe 
transparent, me pjesëmarrësit në gjykim si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e 
vendimeve.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: 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 25 pikë.

-u 4.A.b Respekfimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënavepersonate.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
- Dosja e rivlerësimit;
- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 

(6 dosjet e përzgjedhitra me short);

Referuar burimeve të vlerësimit. nuk rezulton asnjë e dhënë për mosrespektim të 
konfidencialitetit apo të dhënave personale dhe për pasojë. prezumohet se gjyqtari ka 
treguar kujdes maksimal per ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave 
personale të palëve. apo subjekteve të procedimit. për të cilat ka ardhur në dijeni per shkak 
të funksionit.

Respektim i i konfidencialitetit nga gjyqtari dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 
rezultojnë nga burimet e vlerësimit. gjyqtarit në këtë tregues. vlerësohet në nivelin “Shumë 
i lartë”, duke e pikëzuar me 15 pikë.

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.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues. dhe mungesës 
të dhënave për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtarit me kolegët. 
prezumohet se ai ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe bashkëpunimit me ta.

/  o:l



Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dlie pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësitë e gjyqtarit në këtë tregues. vlerësohet "Shumë e lartë'% duke 
e pikëzuar me 15 pikë.

4.B.b Shkalla e komtmikimit dhe e bashkëpunimit me administraten gjyqësore.
j k\
SKburime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

<£> - Dosja e rivierësimit;
- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së vlerësimit 

(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues. dhe mungesës 
të dhënave për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtarit me administratën 
gjyqësore. prezumohet se ai ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe bashkëpunimit 
me ta.

Slikalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: 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.a Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e fo r  mini it vazhdues të S/iko/lës së 
Magjistraturës d/te në trajnime të tjera profesionale.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 

(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar akteve të adininistruara në dosjen e rivlerësimit. si dhe vërtetimit me nr. 404/1 
Prot.. datë 13.10.2016. të Shkollës së Magjistraturës, rezulton se gjyqtari ka
qenë me cilësinë e lehtësuesit. në Programin e Formimit Vazhdues të Shkollës së 
Magjistraturës, gjithsej 12 ditë, 7 dhe si pjesëmarrës, gjithsej 19 ditë gjatë periudhës së 
vlerësimit.

7Në nenin 55. pika 9 të Rregullores së Shkollës së Magjistraturës parashikohet se :"Për efekt të detyrimit 
ligjor për pjesëmarrje në aktivitetet e Formimit Vazhdues. përllogaritja e ditëve të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të angazhuar si ekspertë, lchtësues dhe moderatorë do të bëhet si më poshtë:

I ditë pjesëmarrjeje si ekspert është e barabartë me 2.5 ditë pjesëmarrje në trajnim:
1 ditë pjesëmarrje si lehtësues është e barabarlë me 2 ditë pjesëmarrje në trajnim;
I ditë pjesëmarrje si moderator është e barabarlë me 1.5 dilë pjesëmarrje në trajnim.
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Pjesëmarrja, kontributi i gjyqtarit tlhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që 
rezultojnë nga burimet e vlerësimit. për këtë tregues. gjyqtari vlerësohet m e 20 pikë.

4.C.b Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 
stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues. rezulton se për 
periudhën e vlerësimit. gjyqtari ka marrë pjesë në cilësinë e lehtësuesit në Programin e 
Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës në 3 aktivitete trajnuese, në 12 ditë.

Disponucshmëria 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 sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me puhlikun në gjykata.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:

Dosja e rivlerësimit;
Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short);

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues. rezulton se për 
periudhën e vlerësimit. gjyqtari
1. Ka qenë lektor në Universitetin "Pavarësia" Vlorë dhe ka dhënë lëndën "Procedura 
Civile” dhe "E drejta Administrative", në ciklin e studimeve “ Bachelor" dhe "Master".
2. Me Vendimin nr. 12, date 02.04.2015 të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për 
Reformën në Sistemin e Drejtësisë të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. është caktuar 
si Konsulent pranë Rrjetit të Profesionistëve të Konsultimit Publik në Grupin për Reformën 
në Sistemin Gjyqësor.
3. Në Konferencën Gjyqësore të datës 14.12.2015, është zgjedhur anëtar i Këshillit 
Ekzekutiv të Konferencës Gjyqësore Kombëtare.

Ky kontribut vlen vetëni për përltogaritjen e ditëve si pjesëmarrës në Formimin Vazhdues dhe nuk sjell efeme 
financiare." /



4. Për periudhën Janar 2016 -  Mars 2016. gjyqtari rezulton të ketë qenë anëtar i komisionit 
të hartimit të ligjit organik të Gjykatës Kushtetuese pranë Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë.

Pjesëm arrja, kontributi i gjyqtarit dhc pikëzinii: Pas analizës së të dhënave që
rezultojnë nga burirnet e vlerësimit, për këtë tregues. gjyqtari vlerësohet me 5 pikë.

Si burime vlerësimi për këtë tregues shërbejnë:
Dosja e rivlerësimit;

- Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedures së vlerësimit 
(6 dosjet e përzgjedhura me short)',

Referuar burimeve të vlerësimit si më sipër si dhe formularit të deklarimit për aftësitë 
profesionale të gjyqtarit, rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit. ka realizuar disa 
publikime ligjore akademike. përkatësisht;
-Revista "Jeta Juridike” Nr. 4. Viti 2014 "Kriza e res iudicata në procesin civil”. Shkolla e 
Magjistraturës;
-Revista “Avokatia” Nr. 13, Viti 2015 "Rreth një vendimi unifikues të Kolegjeve të 
Bashkuara të Gjykatës së Lartë”;
-Revista "Avokatia" Nr. 15, Viti 2015 "Rikthimi i rekursit në interestë ligjit” ;
-Revista "Studime Juridike”, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Nr.2, Viti 2015, 
“Dilema kushtetuese mbi parashkrimin fitues” ;
-Revista "Avokatia" Nr. 17, Viti 2016 "Protokolli Nr. 16 i KIEDNJ. dilema evropiane dhe 
shqiptare” ;
-“Gjykimi në mungesë në procesin civil", Shtëpia Botuese "Fan Noli”. Janar 2016. libër 
330 faqe;
-"Dilema Kushtetuese”, Shtëpia Botuese "Fan Noli”, Janar 2016. libër 449 faqe;
-Revista "Jeta Juridike”, Nr. 2, Viti 2015, "Dilema kushtetuese mbi rivendosjen në afat lie 
procesin civil” ;

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

KRITERI
AFTËSITË PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL

Pikët Niveli i vlerësimit

100 Shkëlqyeshëm

NIVELI I VLERËSIMIT PËR ÇDO KRITER VLERËSIMI DHE 
NIVELI I PËRGJITHSHËM I VLERËSIMIT

Niveli i vlerësimit për çdo kriter

Kriteri Pikët Niveli i vlerësimit

1. Aftësitë profesionale të gjyqtarit 97 Shkëlqveshëm

2. Aftësitë organizative të gjyqtarit 100 Shkëlqyeshëm

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 
profesionale

100 Shkëlqyeshëm

4. Aftësitë personale dhe angazhimi 
profesional

100 Shkëlqyeshëm

Niveli i përgjithshëm i vlerësiniit

Vlerësimi i përgjithshëm 397 Shkëlqyeshëm

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR



S H T O J C A 1

K K IT E R E T  E V L E R Ë S IM I T ,  S H K A L L A  E A F T Ë S IS Ë ,  P IK Ë Z IM 1 D H E 
N IV E L I I V L E R Ë S IM IT ,  P Ë R  P E R IU D H Ë N  E V L E R Ë S IM 1 T  T E T O R  2 0 1 3 -T E T O R 2016  I

FLO R.JA N  K A L A JA

Pikët total N iveli i v lerësim it
1. A F T E SIT E  PR O FE SIO N A L E 97 Shkëlqycshëm

T rcgucsit Burim et
Shkalla e 
aftësisë

Pikët Të dhëna për  
m etodologjinë

A. N johuritë ligjorc a. Aitësia për të identifikuar natyrën e 
çështjes, ligjin e zbatueshëm dhc/ose 
konlliktin c normave

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

Shum ë e lartë 25 Shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobct -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shum ë e lartë -  25 pikë

b. Aitësia për të interpretuar ligjin në 
zgjidhjen c çështjes

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 pike



Mbi mesataren -  20 pikë 
Shum ë e lartë -  25 pikë

B. A rsyetim i ligjor a. Qartcsia, konciziteti dhe 
kuptueshm ëria e vendimit

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

Mbi
mesataren

12 Shkalla e aftësisë sc 
gjyqtarit:
E dobët -  3 pikë 
Nën mesataren -  6 pikë 
Mesatare -  9 pikë 
Mbi mesataren -  12 pikë 
Shum ë e lartë -  15 pikë

b. Struktura e qëndrucshm c dhe c 
mirë organizuar e vendimit

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

Shum ë e lartë 10 Shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobët -  2 pikë 
Nën mesataren -  4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi mesataren -  8 pikë 
Shum ë e lartë -  10 pikë

. 5 9 ^

c. Cilësia e analizës dhe 
argumentimit logjik

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

Shum ë e lartë 25 Shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobët -  5 pikë 

Nëti mesataren -  10 pikë 
M esatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë



.
/ Shum c e lartë -  25 pikë

2. A F T Ë SIT Ë  O R G A N IZ A T IV E  T Ë  G JY Q T A R IT
Pikët total N iveli i v lerësiin it

100 Shkclqyesheni

T regues Buriniet
Shkalla e 

aftësisë/n iveli 
i treguesit

Pikët M etodologjia

A. A ftësia per tc 
pcrballuar  
ngarkcscn nc 
punë

a. Respektimi i afateve ligjore 1. Të dhënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. M cndimi përfundimtar i 

kryetarit

Shum ë e lartë 15 Jashtc afatit:
Mbi 40 %- 3 pikë 
3 1 - 4 0 % -  6 pikë 
21-30 %  - 9 pikë 
1 1 - 2 0 % -  12 pikë 
0 - 1 0 % -  15 pikë

b. Plotësimi i standardeve 
minimale kohore

1. Të dhënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. M endimi përfundimtar i 

kryetarit

Shum ë c lartë 5 Jashtë afatit:
Mbi 40 %- 1 pikë 
31 -40 %  - 2 pikë 
2 1 - 3 0 % -  3 pikë 
11-20 %  - 4 pikë 
0-10 %  - 5 pikë

c. Kolia mesatare që i dedikohet 
çdo çështje

1. Të dhënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. Mendimi perlundimtar i 

kryetarit

Shum ë e lartë 5 K oha m esatare:
M ë e gjatë se standardi për 
të gjitha kategoritë e 
çështjeve -  l pikë 
Më e gjatë se standardi për



shumicën e kategorive të 
çështjeve -  2 pikë 
Më e gjatc se standardi për 
gjysmën e kategorive të 
çështjeve -  3 pikë 
Më e shkurtër se standardi 
për shumicën e kategorive të 
çështjeve -  4 pikë 
Më e shkurtër ose e 
barabartë me standardin per 
të gjitha kategoritë e 
çështjeve -  5 pikë

ç. Rendimenti i përfundimit të 
çështjeve gjyqësore

1 .Të dhënat statistikore
2. Vctëvlerësimi i gjyqtarit
3 .M endim i përi'undimtar i 

kryetarit

Shumë e lartë 10 Tej standardit :
Nën 81 %- 2 pikë 
Mbi 81-87 %  - 4 pikë 
Mbi 87- 93 %  - 6 pikë 
Mbi 93-99 %  - 8 pikë 
+ 9 9 % -  lO pikë

d. Kolia mesatare e arsyetimit të 
vendimit përfundimtar gjyqësor

1 .Të dhënat statistikore
2. Vctëvlerësimi i gjyqtarit
3 .M endim i përfundimtar i 

kryetarit

Shum ë e lartë 15 K oha m esatarc:
Më e gjatë se afati 
procedural p ë r të  gjitha 
kategoritë e çështjeve -  3 
pikë
Më e gjatë se al'ati 
procedural për shumicën e



kategorive të çështjeve- 6 
pikc
Më e gjatë se afati 
procedural për g jysmën e 
katcgorive të çështjeve- 9 
pikë
Më e shkurtër se alati 
procedural për shumicën e 
kategorive të çështjeve- 12 
pikë
Më e shkurtër ose e 
barabartë me afatin 
procedural për të gjitha 
kategoritë e çështjeve -  15 
pikë

B. A ftësia c
gjyqtarit për të 
kryer  
procedural 
gjyqësore

a. Numri m esatar i seancavc 
gjyqësore për çdo çështje dhe 
kryeija e veprim eve të 
nevojshm e procedurale për 
shmangien e atyre jo-produktive

1. Të dhënat 
statistikore/aktet e 
dosjeve të përzgjedhura 
me short

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3 .M endim i përfundimtar i 

kryetarit

Shum ë e lartë 15 N uniri m esatar i seancavc  
dhe shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
Mbi 3 seanca dhe shkallë e 
dobët e aftësisë -  3 pikë 
Mbi 3 seanca dhe shkallë 
mesatare e aftësisë -  9 pikë 
1-3 seanca dhe/ose shkallë 
shum ë e lartë e aftësisë -  15 
pikë

b. Kryerja e veprimeve të 1. Aktet e dosjeve të Shum ë e lartë 20 Shkalla e aftësisë sc
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nevojshme procedurale per 
organizimin e procesit gjyqësor

përzgjedhura me short
2. Vctëvlcrësimi i gjyqtarit
3 .M endim i përfundimtar i 

kryetarit

gjyqtarit:
E dobët- 4 pike 
Nën mesataren -  8 pikë 
Mesatare -  12 pikë 
Mbi mesataren -  16 pikë 
Shumë e lartë - 20 pikë

C. A ftësia c
gjyqtarit per tc 
adm inistruar  
dosjen gjyqcsorc

a. Rregullshmëria e
dokumentacionit të dosjes

1 .Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short 

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit

Shum ë e lartë 5 Shkalla c aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobët- 1 pikë 
Nën mesataren -  2 pikë 
Mesatare -  3 pikë 
Mbi mesataren -  4 pikë 
Shum ë e lartë - 5 pikë

b. Saktësia dhe plotësia e 
dokumentacionit të dosjes

1. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit

Shumë e lartë 10 Shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobët- 2 pikë 
Nën mesataren -  4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi mesataren -  8 pikë 
Slnimë e lartë - 10 pikë

3.
Pikët total N iveli i v lerësim it

L I  IK A  D H L  AINGAZ,H1M1 INDAJ V L L K A V L  PKOI*LM OINALL
100 Shkëlqyeshëm

A. Tregues Burim i Shkalla e 
aftësisë/n iveli

Pikët M etodologjia

N
-i

( t



i treguesit

A. Etika në punë a. Angazhimi dhe përgjegjshmëria 
në funksion

1. Informacioni i marrë nga 
ILD

2.D osja  personale e 
gjyqtarit

3. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
4. M endimi përfundimtar i 

kryetarit

Shumë e lartë 35 Shkalla c etikës në punë e 
gjyqtarit:
E dobët- 7 pikë 
Nën mesataren -  14 pikë 
M e s a ta re - 2 1  pikë 
Mbi mesataren -  28 pikë 
Shum ë e lartë -  35 pikë

B. ln tegriteti i 
gjyqtarit

a. Shmangia e shfaqjes së
pahijshme, nderi dhc dinjiteti

1 .Informacioni i marrë nga 
ILD

2.D osja  personale e 
gjyqtarit

3 .Mendimi përlundimtar i 
kryetarit

4 .T ë  dliënat e raportit të 
ILDKPKI

Shum ë e lartë 40 Shkalla c intcgritctit të 
g jy q ta r it :
E dobët -  0 pikë 
Shum ë e lartë -  40 pikë

C. Paanësia c 
gjyqtrit

X \

a. Përdorimi ose jo  i gjuhës 
diskriminuese

1. Vendimet c përzgjedhura 
nga gjyqtari për vlerësim

2. Aktet e dosjeve tc 
përzgjedhura me short 
për vlerësim

Shumë e lartë 10 A ftësia për të shm angur  
përdorim in c gjuhës 
diskriniinucsc:
E dobët- 2 pikë 
Nën mesataren -  4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi mesataren -  8 pikë 
Shum ë e lartë- 10 pikë
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b. Num ri tejel i lartë i kërkesave tc 
pranuara të palëve për 
përjashtimin e gjyqtarit

1 .Të dhënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3 .M endim i përfundimtar i 

kryetarit

N uk ka asnjë 
kërkesë të 
p ra n u a r të 
palëve për 
përjashtim 
gjyqtari

15 N um ri i kërkcsave të 
pranuara të palëve për 
përjashtim in e gjyqtarit:

Tejet i lartë -  3 pikë 
1 pa konsiderueshëm  -  15 
pikë

4. A FT Ë SIT Ë  P E R SO N A L E  D H E A N G A ZH IM I PR O FE SIO N A L Pikët total N iveli i v lerësim it
100 Shkëlqyeshëm

T regues Burim i
Shkalla e 

aftcsisë/n iveli 
i trcguesit

Pikët M etodologjia

A. A ftësia c 
kom unikim it

a. Komunikimi i qartë dhe 
transparent

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2 .M endim i përfundimtar i 

kryetarit
3. Vendimet e përzgjedhura 

nga gjyqtari për vlerësim
4. Aktet e dosjeve të 

përzgjedhura me short

Shum ë e lartë 25 Q artësia dhe transparcnca  
e kom unikim it:
E dobët -  5 pikë 
Nën m esataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shum ë e lartë -  25 pikë

b. Respektimi i konfideneialitetit 
dhe mbrojtjes së të dhënave 
personale

--------------------/-/—---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2 .M endim i përfundimtar i 

kryetarit
3. Vendimet c përzgjedhura 

nga gjyqtari për vlerësim

I Lartë 15 R espektim i i 
konfidcncialitetit:
1 dobët- 3 pikë 
M esatar -  9 pikë 
1 lartë -  15 pikë

S ’



4. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short

B. A ftësia për të 
bashkëpunuar

a. Shkalla e kom unikim it dhe 
bashkëpunimit me kolegët, duke 
përfshirë shkëm bim in e 
njohurive dhe përvojës 
profesionale me ta

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2. Mendimi përfundimtar i 
kryetarit
3. Të dhënat për 
verifikimin e ankesave

Shum ë e lartë 15 Shkalla c kom unikim it:
E dobët -  3 pikë 
Nën mesataren -  6 pikë 
Mesatare -  9 pikë 
Mbi mesataren -  12 pikë 
Shum ë e lartë -  15 pikë

b. Shkalla e kom unikimit dhe 
bashkëpunimit me kolegët. duke 
përfshirë shkëm bim in  e 
njohurive dhe përvojës 
profesionale me ta

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2. Mendimi përfundimtar i 
kryetarit
3. Të dhënat për 
verifikimin e ankesave

Shumë e lartë 10 Shkalla c kom unikim it:
E dobët -  2 pikë 
Nën mesataren -  4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi mesataren -  8 pikë 
Shum ë e lartë -  10 pikë

C. G atishm ëria c 
gjyqtarit për t’u 
angazhuar nc 
veprim tari të 
tjcra

a. Pjesëmarrja e gjyqtarit në
programin e formimit vazhdues 
në Shkollën e Magjistraturës dhe 
në trajnime të tjera profesionale

l. ln form acioni i marrë nga 
Shkolla e Magjistraturës

2 .D osja  personale e 
gjyqtarit

3 .D okum ente  të dorëzuara 
nga gjyqtari

19 ditë 20 Pjcsëm arrja c gjyqtarit:
(periudha 3/vjeçare) 
15-120 ditë -  20 pikë 
<15 ose > 120 ditë: 4

b. Disponueshmëria e gjyqtarit për 
të udhëhequr kandidatët për 
gjyqtarc gjatë stazhit profesional 
d h e /o sç ^ ë r  trajnimin e.

1. Dosja personale e 
gjyqtarit 

2 .Informacioni i marrë nga 
Shkolla e Magjistraturës

Ka të dhëna 5 Nuk ka të dhëna -  3 pikë 
Ka të dhëna -  5 pikë



gjyqtarëve ose institucione të tjera

c. Pjescmarrja e gjyqtarit në 
veprimtari ndër-institucionale 
për përmirësimin e sistemit të 
drejtësisë dhe në veprimtari për 
m arrëdhëniet me publikun në 
gjykata

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2. M endimi përfundimtar i 

kryetarit
3. Dosj a personale e 

gjyqtarit
4. Çdo e dhënë tjetër që 

tregon ngritjen 
profesionale të gjyqtarit

Ka të dhëna 5 N uk ka të dhëna -  3 pikë 
Ka të dhëna -  5 pikë

ç. Publikimi ligjore akadem ike 1. Dosja personale e 
gjyqtarit
2. Çdo e dhënë tjetër që 
tregon ngritjen 
profesionale të tij

Ka të dhëna 5 Nuk ka të dhëna -  0 pikë 
Ka të dhëna -  1 deri në 5 
pikë

N IV ELI P E R F U N D IM T A R  I V L E R E SIM IT  TE G JY Q T A R IT Shkëlqyeshëm

PIK EZIM I PE R  K A T E R  K R IT E R E T  E V L E R E SIM IT 397
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