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PËR
V L E R Ë SIM IN  ETIK  DHE PR O FE SIO N A L  TË G JY Q TA R ES ] PËR

VITIN 2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 85, 89 dhe 95, të Ligjit nr.96/2016 “ Për statusin e 
g jyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në V endim et e 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr. 263, datë 21.11.2019 “ Për m iratim in e rregullave plotësuese të 
vierësim it të gjyqtarëve’’ dhe nr. 264, datë 21.11.2019, “ M etodologjia e pikëzim it me qëllim 
përcaktim in e nivelit të vlerësim it të gjyqtarit”, pasi shqyrtoi “ Projektraportin e vlerësim it 
etik dhe profesional të gjyqtares për vitin 2019” , i hartuar nga relatore znj.
Brunilda Kadi,

V E N D O S I :

1. M iratim in e “ Raporti i vlerësim it etik dhe profesional të gjyqtares , për vitin
2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë:

A. A ftësitë p ro fe s io n a le -“ShkëlqyeshëtrT;
B. A flësitë organizative -  “Shkëlqyeshëm ” ;
C. Etika dhe angazhim i ndaj vlerave profesionale -  “ Shkëlqyeshëm ”;
D. A ftësitë personale dhe angazhiini profesional -  “ Shkëlqyeshëm ” .

Niveli i përgjithshëm  i vlerësim it -  “ Shkëlqyeshëm ”.

2. Raporti i vlerësim it i m iratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë 
përbërëse e tij.

3. K undër këtij vendimi m und të bëhet ankim  në G jykatën A dm inistrative të Apelit, brenda 
15 ditëve nga e nesërm ja e njoftim it të vendim it të arsyetuar.

Ky vendim  hyn në fuqi m enjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit 
të K ëshillit të Lartë G jyqësor 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 ËSO R



14. P ro jek trap o rti i v le rësim it u shqyrtua  dhe  u m ira tua , pa  nd rysh im e. nga K cshilli në 

M b led h jen  P len are  të d a tes  17.11.2021.

■A
A N & L IZ A  E T Ë  D H Ë N A V E  T Ë  M A R R A  N G A  B U R IM E T  E V L E R Ë S IM IT  D H E  

N iy E L I  I V L E R Ë S IM IT  P Ë R  Ç D O  K R IT E R  V L E R Ë S IM I

1. A F T Ë S IT Ë  P R O F E S IO N A L E  T Ë  G J Y Q T A R E S

Për të vlerësuar dhe pikëzuar aftësinë e gjyqtares në drejtim të aspekteve të njohurive 
ligjore dhe ursyetimit të vendimit, v/erësuesipërqendrohet në nietodologjinë e përgjithshme 
të punës së gjyqtares hazuar në dosjet e përzgjedhura dhe im k vlerëson meritat /igjore të 
vendinieve individiiale, të cilat përcaktohen vetëni në kuadër të një procesi ankiininii. 
Aftësia profesionale e gjyqtares pikëzohet sipas dy treguesve, njohnritë ligjore dhe 
arsye/inti ligjor, të cilët ndahen në disa nën tregues.

1-A N jo h u ritë  lig jore.

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

N g a  v ëzh g im i i p ro cesv erb a lev e  të seancave g jyqëso re , në çësh tje t e p ërzg jed h u ra  m e short, 

ev id en to h e t se g jy q ta rja  ka n jo h je  dhe  zba tim  korrek t të ligjit m ateria l ad m in is tra tiv . si dhe 
d isp o z itav e  p ro ced u ria le  të re feru ara  në m b ësh te tje  të v end im eve të n d ërm je tm e, g ja të  

zh v illim it të  sean cav e , dhe në p ëriu n d im  të tyre.

N g a  v ëzh g im i i b u rim ev e  të  v le rë sim it konsta tohet se g jy q tarja . përcak ton  q artë  fak te t dhe m ë 

pas naty rën  e çë sh tje s  o b jek t shqyrtim i, duke p ërcak tu ar sh k ak u n  lig jo r të pad isë  dhe  n a ty rën  

e m o sm arrëv esh jes  m e k a rak te r adm in istra tiv .

N ë  lidh je  m e p ërcak tim in  e lig jit të zba tueshëm . g jy q tarja  ev id en to n  qartë  ligjin . du k e  c itu a r 

të  g jith a  d isp o z ita t lig jore, m ateria le  apo  p rocedura le , që  g je jnë  zba tim  në çësh tje t ob jek t 

g jyk im i. N ë fillim  të p jesës p ërsh k ru ese-a rsy e tu ese  të  v en d im ev e  p ërfund im tare , g jy q ta rja  
përcak to n  të  g jithë  p ro ced u rën  g jy q ëso re  të n d jek u r p ë r çësh tjen  konkrete . P ërpara  sh q y rtim it 

të  b azu esh m ërisë  në ligj dhe në p ro v a  të pad isë , g jy q tarja  an a lizo n  k ryesish t ju rid ik s io n in  dhe 

k o m p eten cën  e g jy k atës  për sh q y rtim in  e çesh tjes, du k e  re feru a r dhe c itu ar bazën  lig jore 

përkatëse .

N g a  v ëzh g im i i dosjeve, ev id en to h e t referim i i d isp o z itav e  të lig jeve ose ak teve n ën lig jo re  të 

p o saçm e që g je jn ë  zb a tim  në sec ilën  çësh tje . të tilla  si; ligji “ P ër g jykata t ad m in is tra tiv e  dhe  
g jy k im in  e m o sm arrëv esh jev e  ad m in is tra tiv e" , "K odi i P ro ced u rav e  A d m in is tra tiv e" , ligji 
” P ër k u n d rav a jtje t ad m in is tra tiv e" , “ K odi D oganor i R ep u b lik ës  së S h q ip ërisë"  , lig jit "P ë r 
In sp ek tim in  në R ep u b lik ën  e S h q ip ërisë” , lig jit "P ë r barna t dhe shërb im in  fa rm aceu tik " , 

U rd h ërin  e M in istrit të  S h ën d etësisë  "P ë r pa jisjen  m e vu lë  të  barnave që p ërd o ren  në 

in stitu c io n e t sh te tëro re  p u b lik e” , ligji “ P ër in sp ek tim in  d h e  m bro jtjen  e te rrito rit nga 
n d ërtim et e k u n d ërlic ish m e’'. lia ii "P ë r n lan ifik im in  dhe  zh v illim in  e ^ t^ i to r i t "  , V K M  "P ë r /



unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga inspektorati kom bëtar i m brojtjes së 
territorit dhc ai i njësisë vendore”, VKM “ Për miratimin e rregullores së zhvillim it të 
territorit’*, ligji "Për procedurat tatimorc në Rcpublikën e Shqipërisë” . Udhëzimi i Ministrit 
të Financave "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndiyshuar.
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Në vendim et përfundimtare të analizuara, evidentohet identifikimi i normës/normave ligjore 
dhe nënligjore konkrete në lidhje me çështjen në shqyrtim, dhe zbatimi i tyre në shërbim të 
arsyetim it për çdo kërkim të objektit të padisë. Gjyqtarja ka referuar, cituar dhe arsyetuar, në 
disa raste. dispozitat të ligjit procedural civil, të ligjit 49/2012 dhe ligjit material të posaçëm 
në lidhje me legjitimin aktiv/pasiv, procedural apo material të palëve. kompetencën lëndore të 
gjykatës adm inistrative në raport me llojin e mosmarrëveshjes dhe shkakun ligjor të padisë 
sipas parashikim eve të Iigjit.

Nga vëzhgimi i procesverbaleve të seancave gjyqësore. evidentohet njohje dhc zbatim i ligjit 
si dhe dispozitave procedurale të referuara në mbështetje të vendim eve të ndërmjetme, gjatë 
zhvillim it të seancave dhe në përfundim të tyre. Në aspektin procedural, në 6 dosjet e 
vëzhguara. rezulton se përdoren referenca të sakta të dispozitave lidhur me kryerjen e 
veprim eve procedurale.

Sa i përket konfliktit të normave. në vendimet gjyqësore të vëzhguara, konstatohet një rast ku 
gjyqtarja ka evidentuctr dhe analizuar n jë rast të konfliktit të nonnave Iigjore, e konkretisht në 
vendim in nr. 995. dt 18.1 1.2019, në lidhje me zbatimin në kohë të dispozitave të Kodit 
Doganor. Në këtë rast gjyqtarja ka analizuar dhe ka konkluduar se. në lidhjë me ligjshmërinë 
e aktit adm inistrativ për dënimin e paditësit më gjobë. objekt kundërshtimi dhe shqyrtimi në 
atë gjykim. do të zbatohen dispozitat Kodit Doganor që kanë qënë në fuqi në kohën kur është 
kryer kundravajtja adminsitrative. Ndërkohë përsa i përket ligjshmërise së procedures së 
nxjerrjes së këtij akti. do të zbatohen dispozitat që kanë qënë ne fuqi në kohën e nxjerrjes se 
këtij akti.

Në tërësi. referuar të dhënave që evidentohen nga burimet e vlerësimit për këtë trcgues. 
vlerësohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve 
dhe më pas të natyrës së çështjes. identifikimit të normës/normave konkrete procedurale 
dhe/ose m ateriale që gjejnë zbatim mbi secilin fakt, citimin dhe analizën e normave 
respektive, në të cilat është bazuar vendimi i dhënë nga gjykata.

Shkalla c aftësisë sc gjvqtares dhe pikë/.imi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet "Shum ë e lartë”, duke e 
pikëzuar me 25 pikë.

1-A-b AftësUi për të interpretimr ligjin në zgjidlijen e çështjes.

Nga vëzhgim i i burimeve të vlerësim it konstatohet se gjyqtarja. referon. citon dhc 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.



G jyqtarja në çdo vendim citon normat ligjore të zbatueshmë në një nënndarje të posaçme të 
pjesës arsyetucse të titulluar “"Ligji i zbatueshëm ” , dlie më pas cdhe të pjesa tjeter e 
arsyetim it e titulluar "Arsyetimi ligjor". duke i shoqëruar me interpretimin dhe aplikimin e 
tyre mbi faktet e çështjes konkrete. Në pjesën vijuese të arsyetimit, bëhet vlerësimi i gjykatës 
mbi bazueshm ërinë në ligj dhc në prova të kërkimeve objekt padie/kërkese.

Përveç citimit. gjyqtarja bën një analizë Iigjore dhe interpretim të kuptimit të dispozitave të 
caktuara të ligjit procedural dhe material që gjejnë zbatim mbi faktin. Ky interpretim . në 
vendim et e vëzhguara, ndërthuret drejtpërdrejtë mbi provat dlie faktet e provuara prej tyre. 
Analiza ligjore përbën një rrjedhë logjike midis fakteve, interpretim it të ligjit. aplikim it të tij 
mbi faktin konkret dhe konkluzioneve të arritura.

Në lidhje me zbatim in e parimeve të përgjithshm e të së drejtës. nga vendim et e vëzhguara 
evidentohet që gjyqtarja i zbaton në çdo rast. por pa përmendur shprehim isht elem entë të tyre. 
Ndërkohë. nisur nga pënnbajtja e vendim eve përfundimtare të vëzhguara. rezulton të jenë  
zbatuar drejtpërdrejtë aspekte të parimit të procesit të rregullt ligjor në lidhje me respektimin 
e të drejtave procedurale të palëve ndërgjyqëse, kontradiktoritetin. disponibilitetin e padisë 
nga pala paditëse në përcaktimin e objektit të padisë, etj.

Konkretisht, në 8 vendimet përfundimtare të vëzhguara. evidentohet se gjyqtarja analizon 
dhe interpreton; kriteret e dallimit të pavlefihmërisë absolute nga ajo relative të aktil 
administrativ, duke identifikuar si ië tillë: shka/lën e shkeljes së Hgjit. rrezikshmërinë e aktit 
të shkelur, shkal/ën e mundësisë së eleininimit të shkeljes nga vetë organi c/ë ka nxjerrë aktin 
etj; kompetencën e organ it publik, procedurën e nxjerrjes dhe for inën ose elementët e tjerë të 
detyrueshëm të aktit: kompetencat e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit referuar ligjit nr. 
9780 datë 16.07.2007 i ndryshuar; kriteret për ekzekut intin e ligjshëm të detyrimit referuar 
ligjit të zbatueshëm, duke cilësuar si të til/a ekzistencën e një titulli ekzekutiv dhe ekzekutiinin 
e titullit brenda dy vjetëve nga momenti i lëshimit të tij: Udhëzimin e Ministrit të Financave 
nr. 24. datë 02.09.2008 "Për procedural tatimore në Republikën e Shqipërisë ” i ndiyshuar. 
ne lidhje ine parashikimet lidhur ine situatën e konstatiniH të mospërdorimit të pajisjes Jiskale 
nga subjekti i tatueshëtn; referon në jurisprudencën e Gjykatës së Lartë. përkatësisht vendiini 
unifikues 74/2002. në lidhje me rëndësinë e kualijikimit të marrëdhënies juridike /lë themel të 
konfliktit. dhe vendiinin unifikues nr. 3/2012. në lidhje me analizën e objektit dhe shkakut 
ligjor të padisë.

Në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësim it për këtë tregues. 
vlerësohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë për të interpretuar ligjin në funksion të 
zgjidhjes së çështjes.

Slikalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi : Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet “ Shumë e lartë". duke e 
pikëzuar me 25 pikë.

I-B Arsyetimi ligjor



I-B-(i Qartësia, konçiziteti dhe kuptueshmëria e vemlimit.

V endim et gjyqësore të vëzhguara të gjyqtares janë në përgjithësi të qarta dhe të kuptiieshme. 
Ato janë  të organizuara sipas një strukture të qartë dhe standardizuar ; pjesa hyrësc, 
arsyetuese. dispozitivi. Në pjesën hyrëse vendimet përmbajnë elem entët e nevojsliëm në 
lidhje m e përcaktimin e gjykatës. përbërjen e trupit gjykues, kohës së zhvillimit të gjykimit. 
të dhënat e plota të palëve, dhe përfaqësuesve të tyre, objektin dhe bazën ligjore si dhe 
kërkim et përfundim tare të palëve. të përmbledhura në një fjali. Pjesa përshkruese arsvetiie.se. 
është e organizuar sipas një strukture të standardizuar me nënndarje. ku fillim isht në një 
nëndarje të titulluar "Rrethanat e faktit", përshkruhen rrethanat e faktit. duke i integruar me 
provat prej të cilave rezultojnë ato. Arsyetimi vazhdon me një nëndarje të veçantë të titulluar 
"Ligji i zbatueshëm ” . Në këtë pjesë gjyqtarja vendos dispozitat ligjore që sipas vlerësimit të 
gjykatës kanë lidhje dhe do të referohen më tej në arsyetim in e zgjidhjes së çështjes. 
Arsvetimi vijon më pas me një nëndarje tjetër të titulluar “ Arsyetimi i çështjes” , ku 
pasqyrohet fillim isht vlerësimi i gjykatës në lidhje me juridiskionin dhe komptencën lëndorë 
dhe tokësore të gjykatës, e më pas vlerësimi i gjykatës se si ligji zbatohct mbi faktet objekt 
gjykimi. Dispozitivi i vendimeve është i plotë i qartë dhe konkret. Në veprimet për drejtimin e 
seancave gjyqësorc dhe vendimet përfundimtare, përdoret një gjuhë e thjeshtë, e qartë dhe e 
drejtpërdrejtë.

Në veprim et për drejtimin e seancave gjyqësore dhe vendimet përfundimtare. përdorct në 
përgjithësi një gjuhë e thjeshtë. e qartë dhe e drejtpërdrejtë.

G jyqtarja përdor të gjitha karakteret e gjuhës shqipe. respekton rregullat gram atikore dhe ato 
të sintaksës. duke i bcrë vendim et të qarta dhe të shkruara në mënyrë korrekte në aspektin 
gjuhësor. Ndonjëherë. përdor shprehje latine, përgjithësisht shoqëruar me kuptimin e tyre në 
gjuhën shqipe. Përdor term a/shprehje në gjuhë të huaj si psh "aposteriori”, "hira novit 
curia" apo terma me karakter teknik në referim të ligjit të zbatueshëm. Fjalitë ndërtohen në 
m ënyrë të tillë që të transmetojë mendimin dhe të lidhen me njëra-tjetrën nga vijimësia e 
kuptimit. Fjalitë në përgjithësi janë me gjatësi mesatare. Ndërkohë konstatohen edlie fjali të 
gjata. të cilat niund të evitoheshin duke c bërë më të qartë mendimin. Teksti i vendimeve 
është i organizuar në paragrafe. të cilët lidhen me njëri-tjetrin përmes kronologjisë së 
m endimit.

Në vendim et përfundimtare të vëzhguara. evidentohet që gjyqtarja pasqyron elem ents 
proceduralë si kompetenca. juridiksioni. të cilat. nisur nga pënnbajtja e vendimit. nuk kanë 
qënë të diskutueshm e nga palët apo rrethanat. Në pjesën më të madhe të këtyre vendimeve, 
konstatohet se gjyqtarja pasqyron. jo  në mënyrë të përmbledluir. pretendimet dhe prapësimet 
e palëve. G jithashtu. në të gjitha vendim et e vëzhguara, evidentohet vendosja e plotë e 
tekstit të dispozitave ligjore. Prezenca e këtyre elementëve, ndonjëherë të panevojshëm. 
vlerësohet se cënon qartësinë dhe konçizitetin e vendimit.

Shkalla e aftësisc së gjyqtares dhc pikëzinii ; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet "M bi mesatarcn", duke c 
pikëzuar me 12 pikë.
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I-B-h Striiktnni e qëndrueshme dhe e mirëorganizimr e vendimit.

G jyqtarja i harton vendimet c saj me strukturë të qëndrueshm e diie të 
niirëorganizuar.Vendiniet e vëzhguara respektojnë mc rigorozitet strukturën formalc me tre 
pjesë të vendim it, por edhe elementët e çdo pjese. siç përcakton neni 310 i Kodit të 
Procedures Civile. Çdo vendim gjyqësor përmban pjesën hyrëse. pjesën përslikruese- 
arsyetuese, si dhe dispozitivin.

Pjesa hyrëse e të gjitha vendimeve përmban të gjithë elem entët e nevojshëm në lidhje me 
përcaktimin e gjykatës. përbërjen e trupit gjykues. kohës së zhvillim it të gjykim it. të dhëna të 
plota të palëve dhe përfaqësuesve të tyre, objektin dhe bazën ligjore të padisë. si dhe kërkimct 
përfundim tare të palëve në mënyrë të përmbledhur.

Në pjesën përshkruese-arsyetuese, në vendim et e përzgjedhura me short, ndiqet një strukturë 
e organizim it të vendimit. e cila fillon me përshkrimin e fakteve të çështjes objekt gjykimi. të 
cilat kanë rezu ltuartë  provuara në gjykim, duke i përshkruar në mënyrë të përmbledluir. Më 
pas vijon me paraqitjen e pretendimeve dhe prapësimeve të palëve. Me një nëndarje të 
veçantë të titulhiar "’Ligji i zbatueshëm ” , gjyqtarja paraqet dispozitat ligjore që do të 
referohen më tej në arsyetimin e zgjidlijes së çështjes. Arsyetimi vijon më pas me një 
nëndarje tjetër të titulluar “ Arsyetimi i çështjes” , ku pasqyrohet fillimisht vlerësimi i 
gjykatës në lidlije me juridiksionin, komptencën lëndorë dhe tokësore të gjykatës. Kv 
arsyetim vijon me tej me paraqitjen e çështjeve që shtrohen për zgjidhje në rastin konkret. 
vlerësim in se si ligji zbatohet mbi faktet objekt gjykimi, duke përfunduar me konkluzionin e 
gjykatcs. e cila m err në analizë çështjet e shtruara për diskutim, duke i dhënë përgjigje 
pretendimeve dhe prapësimeve të palëve.

Në pjesën e dispozitivit, gjen pasqyrim disponimi i gjykatës për padinë. për ngarkimin e 
shpenzim eve gjyqësore si dhe e drejta. afati dlie gjykata kompetente për ushtrimin e të drejtës 
së ankim it si dlie data e shpalljes. Përsa i takon dispozitivit të vendimit. gjyqtarja përdor 
teknikën e iistimit të disponimeve duke i num ërtuar ato. e cila lehtëson referencat në rastin 
kur vendimi ka disa disponime.

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhc pikëzimi ; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burim et e vlerësim it. aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet ” Shumë e lartë", duke e 
pikëzuar me 10 pikë.

I-B-c Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik.

Në vendim et gjyqësore të vëzhguara konstatohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në 
drejtim të analizës dhe argumentim it logjik. Gjyqtarja. identifikon dispozitat ligjore, shtjelIon 
argum entat e gjykatës në mënyrë llogjike, duke paraqitur një analizë të plotë të fakteve të 
çështjes, së bashku me provat mbi të cilat ato mbështeten, si dhe paraqet argumentat në lidhje 
me bazueshm ërinë ose jo  të kërkimeve objekt gjykimi.
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Në vendim et gjyqësore të vëzhguara evidentohet ana/iza dhe argumentimi llogjik që bëhet në 
lidhje m e :
-zbatimin në kohë lë dispozitave të Kodit Doganor, duke argumeiUuar diferencën në këtë 
referim, mes atyre që do të duhel të zbatohen për shqyrtuar /igjshmërinë e ciklil administrativ 
për dënimin e paditësit më gjobë, me ato që do të zbatohen në lidhje me ligjshmërinë e 
procedurës së nxjerrjes së këtij akti;
-natyrën e mosmarrëveshjes, dnke bërë kualifikimin e e marrëdhënies juridike në theme! të 
saj si dhe duke cituar edhe vendimin unifikites nr. 74/2002:
-pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ. Në rastet knr pala paditëse nuk ka bërë një 
përcaktim konkret të llojit të pavlefshmërisë që ajo pretendon, referuar parimit "Iura novit 
curia” (gjykata e njeh ligjin) dhe vendimit uniftkues nr. 3. datë 29.03.2012. identijikohen 
kërkimet e paditësit referuar tërësisë së kërkesëpadisë. pa u kuftzuar në objektin dhe bazën 
ligjore në pjesën hyrëse të saj:
-rastet e pavlefshmërise absolute të aktit administrativ, analizën e mundësisë së 
paligjshmërisë së aktit administrativ për shkak se është nxjerrë në kundërshtim me ligjin 
materia! dhe për këtë qëllim. ballafaqohet ligji materia! i zbatueshëm me rrethanat konkrete 
të çështjes dhe konkludohet se pala paditëse ka vepruar në kundërshtim me të ;
- rrethanat procedurale të zbatimit të nenit 58 të K. Pr. Civile;
-pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ për shkak të qënies në kundërshtim të hapur 
dhe flagrant me një dispozitë urdhëruese të K. Pr. Administrative dhe legjislacionit nëfuqi. 
duke u ndalur në të tre rastet e parashikuara nga ligji.
-kriteret e nevojshme për të kryer ekzekutim të ligjshëm të detyrimit. ekzistencën e titullit dhe 
qfatin hrenda të cilit duhet të kërkohet ky ekzekutim. ku në rastin në shqyrtim pasi interpreton 
dhe analizon ligjin dhe rrethanat konkrete. ka konkluduar për parashkrim të dënimit 
administrativ dhe rrjedhimisht mbi pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv.
-mundësinë e gjykimit të çështjes nga gjykata, edhe pse nuk është ezauruar rruga e ankimit 
administrativ parashikuar nga ligji i posaçëm. pasi është para pretendimit të pavlefshmërisë 
absolute të aktit. Në vijim, analizon pretendimin konkret të paditësit në lidhje me shkeljen 
flagrante të procedurës së nxjerrjes së aktit administrativ dhe pas analizës është konkluduar 
për pabazueshmërinë në ligj dhe në prova të këtyre pretendimeve të.
-procesverbalin e konstatimit të shkeljes dhe përmbajtjen e tij. barra e provës referuar nenit 
25 të ligjit 49/2012. sipas të cilit i është ngarkuar organit publik të paditur. Në vijim, 
analizohen provat e paraqitura dhe fuqia provuese e tyre në këndvështrim të parashikimeve 
ligjore dhe konkludohet për pabazueshmërinë në ligj dhe në prova të padisë së paditësit.

Gjyqtarja argumenton në mënyrë logjike lidhjen e fakteve të provuara në gjykim. me ligjin e 
zbatueshëm , kuptiniin e tij nëpërmjet interpretimit dhe duke identifikuar iidhjen shkak- 
pasojë, mes faktit, ligjit dhe konkluzionit në zgjidhjen e çështjes. Arsyetimi i vendimeve 
është i qartë. i plotë. duke marrë në analizë dhe duke i dhënë përgjigje të gjitha pretendimeve 
dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi : Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet “Shumë e lartë” , duke e 
pikëzuar me 25 pikë.
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Niveli i vlerësim it 
KRITERI

AFTËSITË PROFESIONALE TË GJYQTARES
Pikët Niveli i vlerësimit

97 Shkëlqyeshëm

2. AFTËSITË ORGANIZATIVE TË GJYQTARES

Për 1ë vlerësuar t/he pikëzuar aftësinë e gjyqtares në drejtim të qftësive organizative, 
vlerësuesi përqendrohet në uftësinë për fë organizuar, menaxhtutr dhe kontrolluar 
efektivisht procedural gjyqësore. Produktiviteti është rrjedhojë e menaxhimit të kohës, i cili 
tregon sa mirë gjyqtari përdor ko/iëu e tij si k ur gjykon i vetëin ashtu edhe uë panel me të 
tjerë.

2.A Aftësia e gjyqtares per (ë përballuar ngarkesën në punë.

2.A.a Respektimi i afateve ligjore.

Referuar burimeve të vlerësim it të pasqyruara në Raportin Analitik dhc tabelave me lë dhëna 
statistikore për periudhën e vlerësim it viti 2019, rezulton se gjyqtarja ka gjykuar gjithsej 18 
çëslitje për të cilat ligji parashikon afat ligjor shqyrtimi, nga të cilat 11 (njëm bëdhjetë) jan ë  
shqyrtuar në tejkalim të këtij afati, ose 61% të tyre. Referuar këtij raporti. sipas një analize 
vetëm matematikore, gjyqtarja vlerësohet në nivelin dobët. duke u pikëzuar me 3 pikë.

Nc Fornndarin e Integruar të Vlerësimit gjyqtarja parashtron se ; sipas lë dhënave 
statistikore, rezulton se gjykimi i çështjeve përgjithësisht ka përfunduar brenda afateve 
ligjore, me përjashtim të 4 (katër) çështjeve që janë tejkaluar këto afate, për shkaqe 
objektive, të tilla si: kryerja e lejes vjetore të vitit 20/8. në javën efundit të muajt mars, vënia 
në dispozicion me vonesë e dosjes nga ana e sekretarisë. mbingarkesa dhe kompleksiteti i 
çështjeve administrative, etj.

Në Formu/arin e Integruar të Vlerësimit, kryetari e ka vlerësuar dobët aftësinë e gjyqtares në 
drejtim  të respektimit të afateve ligjore. duke parashtruar se. në vlerësim të ngarkesës së 
gjyqtares në raport me atë të gjyqtarëve të tjerë, një disiplinë më e lartë në punë dhe një 
organizim më i mirë i punëve prej gjyqtares. do të bënte të mundur respektimin e afateve 
ligjore të gjykuara prej gjyqtares. Mendimi përfundimtar i kryctarit. është dhënë pas 
zhvillim it të takimit me gjyqtaren, gjatë së cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me 
këtë mendim paraprak.

Duke analizuar të gjitha burimet e vlerësimit si më më sipër. gjyqtarja vlerësohet në nivelin 
mesatar. duke u pikëzuar me 9 pikë. Ky vlerësim bazohet në;
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së pari. duke iu referuar tabelave me të dhënat statistikore. për 11 çështjet e shqyrtuara jashtë 
afatit ligjor. rezulton se 4 prej tyre janë  ato me objekt "Sigurim padie". dhe konkretisht kanë 
përfunduar për 20 ditë. 8 ditë. 9 ditë dhe 7 ditë. Në 3 nga këto 4 çështje, afati i gjykimit 5 
ditor është tejkaluar me 2, 3 dhe 4 ditë. kohë kjo që vlerësohet si relativisht e shkurtër. Për 
këtë arsye, vlerësohet së ato duhet të përjashtohen nga kjo listë dlie raporti në këtë rast nuk do 
të ishte I I me 18 ose 6 1 %, por 8 me I I, ose 44.4%.
së dyt'u pavarësisht numrit të ulët të çështjeve për të cilat ligji parashikon afat gjykimi. 
rezulton se gjyqtarja ka pasur një ngarkesë të lartë çështjesh në periudhën e vlerësim it prej 
728 çështjesh. nga të cilat 192 të mbartura nga viti 2018 dhe 536 të regjistruara në vitin 2019. 
dhe ka përfunduar në total 491 çështje. ose 227% më shumë së treguesi sasior i përcaktuar në 
vendimin nr. 261/2 të vitit 2010 të ish-KLD.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues. vlerësohet "M esatare", duke e 
pikëzuar me 9 pikë.

2.A.b Plotëshni i standardeve minimale kohore.

Referuar burim eve të vlerësimit të pasqyruara në Raportin Analitik dhe tabelave me të dhëna 
statistikore për periudhën e vlerësimit viti 2019. rezulton se gjyqtarja ka gjykuar në total 473 
çështje (papërfshirë këtn çështjet për të ci/af parashikohen në ligj afate gjykimi). nga të cilat 
282 prej tyre janë gjykuar tej standardid minimal kohor, sipas Vendimit nr.261/2 të KLD. 
duke përbërë 59.6% të çështjeve të gjykuara jash të  standardit minimal kohor në fuqi.

G jyqtarja në Formnlarin e integruar të Vlerësimit ka vlerësuar vetën për këtë tregues në 
nivelin ' 'mbi mesatar", duke parashtruar disa shkaqe të cilat ndikojnë në kohëzgjatjen e 
shqyrtim it të çështjeve në gjykatën adm inistrative, siç jan ë  ngarkesa e lartë. kompleksiteti i 
çështjeve. numri i madli i veprimeve procedurale të kryera, mbartjen e një numri të madh të 
çështjeve nga viti 2018 në vitin 2019 për shkak të marrjes gati 75% të shortit të gjithë 
gjykatës për një periudhë kohe 25.06.2018-01.10.2018. përfshirë këtu edhe angazhim in për 
gjykimin e çështjeve që kam patur në gjykim në Gjykatën e Rrethit G jyqësor Përmet, 
G jirokastër dhe Sarandë.

Kryetari në Formularin e integruar /ë Vlerësimit , e ka vlerësuar treguesin ‘Plotësimi i 
standardeve minimale kohore” në shkallën ‘%? dobët", duke parashtruar se ; në vlerësim të 
ngarkesës së gjyqtares në raport me atë të gjyqtarëve të tjerë. një disiplinë më e lartë në punë 
dhe një organizim më i mirë i punëve prej gjyqtares. do të bënte të m undur respektimin e 
afatcve. M endimi përfundim tar i kryetarit. është dhënë pas zhvillim it të takimit me gjyqtaren. 
gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me këtë mendim paraprak.

Lidhur m e kohëzgjatjen e gjykimit në çështjet administrative, pavarësisht se ligji nr.49/2012 
nuk parashikon afat gjykimi për kategori të caktuara çështjesh. përveç kërkesave të vcçanta 
sipas objektit të tyre, parashikohen afate për kryerjen e veprimeve procedurale. prcj momentit 
të shortim it të çështjes. deri në përfundim të gjykimit. Duke iu referuar parashikimeve të 
nenit 25 të ligjit nr.49/2012. në të cilin parashikohet afati 7 ditor për kryerjen e vepTrçneve



paraprake. afati maksimal 10 ditor për plotësimin e të metave të padisë për paditësin. afati 
maksimal 10 ditor për depozitimin e prapësimeve me shkrim dhe provave nga pala e paditur. 
afati maksimal 20 ditor për kryerjen e ekspertimit në rast se vlerësohet i nevojshëm. afati 
m inimal 5 ditor për njoftimin e palëve për kryerjen e veprimeve si më sipër. rezulton se 
veprim et përgatitore që duhet të kryejë gjyqtari në një çështje adm inistrative me palë zgjatin 
mesatarisht 47 ditë. Nëse do të zhvillohet seancë përgatitore për të qartësuar natyrën e 

,^ \  m osm arrëveshjes, në përputhje me nenin 158/b të Kodit të Procedurës Civile, pas përfundimit 
o  të veprim eve përgatitore, sipas nenit 25 të ligjit nr.49/2012. bashkë me kohën minimale të

nevojshme për realizimin e njoftimeve të palëve, kjo fazë e gjykimit zujat 15 ditë. Pas— r-
zhvillim it të seancës përgatitore. caktimi i seancës gjyqësore. në referim të nenit 27 pika 1 të 
ligjit nr. 49/2012. duhet të je të  brenda afatit ligjor 15 ditor. Në rast se supozohet që procesi 
gjyqësor do të zhvillohet brenda një seance gjvqësore dhe nuk do të ketë kërkesa të palëve 
për shtyrje të gjykimit. si dhe kryerjen e veprimeve të tjera procedurale që pasjellin shtyrje të 
seancës. duke marrë parasysh vetëm afatin 5 ditor të parashikuar nga ncni 302 i K.Pr.Civilc 
për përgatitjen c konkluziotieve përfundimtare të palëve dhe afatin 5 ditor të parashikuar nga 
ncni 308 për shpalljcn e vendimit të arsyetuar nga gjykata. kohëzgjatja e gjykimit. nga 
momenti i përfundim it të seancës përgatitore. deri në shpalljen e vendimit. do të ishte 
m inim alisht 25 ditë. Në tërësi, duke iu referuar afateve për zhvillim in e veprimeve 
procedurale si m ë sipër. gjykimi i një çështjeje administrative do të përfundonte brenda një 
afati minimal prej 87 ditësh. Ky afat minimal kohor për përfundimin e gjykimit të çështjes 
adm inistrative, duke respektuar të gjitha hapat proceduralë të domosdoshëm për zhvillim it e 
gjykimit. si dhe duke respektuar me rigorozitet afatet procedurale për krycrjen e tyre, është 
dukshëm më i gjatë se standardi minimal kohor në fuqi.

Nëse respektimi strikt i afateve të parashikuara nga ligji nr.49/2012 dhc Kodi i Procedures 
Civile, për kryerjen e veprimeve procedurale të nevojshme. do të konsiderohej si afat ligjor 
tërësor për zhvillim in e gjykimit dhe do të ishte përcaktuar nga ligji përkatës si i tillë. 
rezulton se nga 473 çështje të gjykuara për të cilat zbatohet standardi minimal kohor sipas një 
llogaritje matematikore. 254 prej tyre ose 53.7% e çështjeve, kanë përfunduar përtej këtij 
afati.

Referuar M etodologjisë së Pikëzimit, sipas një llogaritje vetëm matematikore. përqindja e 
mësipërme e çështjeve të përfunduara jash të  standardit minimal kohor. pikëzohet me I pikë. 
Ndërkohë, referuar po kësaj metodoligjie, duke shm angur çështjc që nuk janë përgjegjësi e 
gjyqtarit. vlerësuesi mund të përcaktojë një shkallë më të lartë pikëzimi, deri në pikëzim 
maksimal. duke marrë parasysh tregues të tjerë që lidhen me produktivitetin e gjyqtarit. Në 
rastin konkret, sa i përket treguesit sasior të punës së gjyqtares, rezulton se në vitin kalendarik 
2019 gjyqtarja ka përfunduar në total 491 çështje në cilësinë e relatores. pra 227% më shumë 
së treguesi sasior i përcaktuar në vendimin nr. 261/2 të vitit 2010 të ish-KLD.

Për sa m ë sipër. duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlcrësimit. analizës 
lidhur me afatin e gjykim it të çështjeve adm inistrative për të cilat zbatohct standardi minimal 
kohor. si dhe shkaqeve që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit sipas burim eve të vlerësimit, 
shkaqe të cilat nuk janë përgjcgjësi e gjyqtares, ky tregues vlerësohet në nivelin “ Mbi 
mesatar". duke u pikëzuar më 4 pikë.



Shkalla e aftcsisc së gjyqtares dlie pikë/imi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues. vlerësoliet “ Mbi m esatare7', duke e 
pikëzuar me 4 pikë.

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

Nga tërësia e burim eve të vlerësimit për këtë tregues, të pasqyruara në Raportin Analitik. 
rezulton se kolia mesatare që i dedikohet çdo çështje me palë kundërshtare, krahasuar me 

^Ç standardin minimal kolior prej 87 ditë ( referuar arsyetim it të bërë më sipër në treguesin 
. . ^  JrS.A.b.) për secilën kategori, është më e njatë për dy nga tre kategoritë e tyre.

Konkretislit, koha m esatare që i dedikohet çdo çështjeje, (i) për kategorinë "Çështje 
adm inistrative me palë kundërshtare” është 231 ditë; (ii) për kategorinë "Çështje 
adm inistrative pa palë kundërshtare" është 17 : dhe (iii) për kategorinë "M arrëdhënie pune" 
është 174 ditë.

Duke iu referuar arsyetim it të mësipërm lidhur me standardin minimal që duliet të gjejë 
zbatim për gjykimin e të gjitha çështjeve adm inistrative, rezulton se koha m esatare që i 
dedikohet çdo çështjeje, për dy nga tre kategoritë e çështjeve, është më e gjatë se afati 87 
ditor, duke tejkaluar këtë standard përkatësisht me : 4 muaj e 24 ditë për çështjet e kategorisë 
•‘adm inistrative me palë kundërshtare” dhe me 2 muaj e 27 ditc për çështjet e kategorisë 
"rnarrëdhënie pune” .

Në Fonmdarin e Integruar të Vlerësimit gjyqtari, lidhur me këtë tregues. e ka vlerësuar veten 
në shkallë ‘ 's/nanë të lartë' ’ por nuk ka dhënë shpjegime.

Kryetari në Formidarin e integruar të Vlerësimit, e ka vlerësuar treguesin "Koha mesatare 
që i dedikohet çdo çështje " në shkallën ' 'nën mesatare " d u k e  parashtruar se në këtë v/erësim 
kam parasysh argumenlat e sipërshëm/ara në lidhje me dv kriteret e tjerë M endimi 
përfundim tar i kryetarit. është dhënë pas zhvillimit të takimit me gjyqtaren, gjatë të cilit ajo 
ka parashtruar kundërshtim et në lidhje me këtë mendim paraprak.

Sipas m etodoligjise. nga leximi / thjeshtë i të dhënave statistikore, në këtë rast vlerësimi i 
aftësisë të gjyqtares do të ishte në shkallën “ nën mesatare", duke e pikëzuar me 2 pikë. Kjo 
pasi. koha m esatare që i dedikohet çdo çështje është më e gjatë se standarti minimal kohor 
për 2 nga 3. pra për shumicën e kategorive të çështjeve.

Duke analizuar të dhënat statistikore për çdo çështje. nga kjo periudhë duhet të zbriten ; a) 
koha që i është dashur gjyqtares për shtyrje të gjykimit për slikaqe të pavarura prcj saj si ; 
njoftimi dhe respektimi i të drejtave të tjera të palëve, pushimet vjetore gjatë muajit Gusht. 
festat zyrtare gjatë muajit Dhjetor dhe Janar dhe b) kolia që mund të ketë marrë lëvizja e 
dosjes nga momenti i rregjistrimit deri te shortimi dhe dorëzimi te gjyqtari.

Gjithashtu, në këtë analizë duhet patur parasysh edhe ngarkesën e gjyqtares gjatë periudhës së 
vlerësimit. nga ku rezulton se ajo ka gjykuar disa herë më shumë se numri i çështjeve, sipas 
standartit m imimal sasior të punës, të përcaktuar në vendimin nr. 261/2. dt 14.04.2010. të
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KLD-së. Në rastin konkret rezulton se gjyqtarja ka përballuar një ngarkesë punë shumë të 
lartë se sa standardi në fuqi, duke e tejkaluar këtë të fundit mc 341 çështje ose 227%.

Për sa më sipër. duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësim it, analizës 
lidhur me afatin e gjykim it të çështjeve administrative për të cilat zbatohet standardi minimal 
kolior. si dhe shkaqeve që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit sipas burimeve të vlerësimit. 
slikaqe të cilat nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, ky tregues vlerësohet në nivelin " Mbi 
m esatar", duke u pikëzuar më 4 pikë.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burim et e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues. vlerësoliet "Mbi m esatare", duke e 
pikëzuar me 4 pikë.

2.A.ç Remlimcnti ipërfunilimit lë çëshljeve gjyqësore.

Referuar burimeve të vlerësim it të pasqyruara në Raportin Analitik. rezulton se rendimenti i 
përfundimit të çështjeve, si raport mes numrit të çështjeve të përfunduara (491 çështje). me 
numrin e çështjeve të caktuara (536 çështje) brenda vitit kalendarik. është 91.6 %.

Në Formularin e Integruar lë Vlerësimit gjyqtari, lidhur me këtë tregues, e ka vlerësuar veten 
në shkal lë ‘ ’shumë të /artë''.

Kryetari në Formularin e integruar lë Vlerësiniit . e ka vlerësuar treguesin "Rendimenti i 
përfundimit të çështjeve gjyqësore", në shkallën ‘ ’m e s a ta r e Mendimi përfundim tar i 
kty'etari. ëslitë dhënë pas zhvillim it të takimit me gjyqtaren, gjatë të cilit ajo ka parashtruar 
kundërshtim et në lidhje me këtë mendim paraprak.

Sipas metodoligjise, nga leximi / thjeshtë i të dhënave statistikore, në këtë rast vlerësimi i 
aftësisë të gjyqtares do të ishte në shkallën “M esatare”, duke e pikëzuar me 6 pikë. 
Ndërkohë, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, evitentohet se 
gjyqtarja ka gjykuar gjatë gjithë vitit 2019. 491 çështje, ose 227% më tepër se standardi 
m inim al sasior i punës sipas” Kritereve matëse të veprim tarisë gjyqësore" m iratuar me 
vendim in nr. 261/2, datë 14.04.2010 të KLD. Në këto rrethana, bazuar po në këtë 
m etodologji. vlerësohet se rendimenti i përfundimit të çështjeve nga gjyqtarja. pavarësisht se 
rezulton të je të  91.6% . vlerësohet në nivel maksimal. duke u pikëzuar me 10 pikë.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burim et e vlerësimit, aftësia e gjyqtares për këtë tregues vlerësohet “ Shumë e lartë”, duke e 
pikëzuar me 10 pikë.

2.A.dKolui mesatare e arsyetimit ië vendimitpërfundinitar gjyqësor.

Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se kolia mesatare e arsyetim it të vendimit 
përfundim tar gjyqësor nga ana e gjyqtares, është më e shkurtër se afati procedural, -nër të 
gjitha kategoritë e çështjeve. e konkretisht:



Në çështjet e kategorisë "Administrative me palë kundërshtare" koha mesatare e 
arsyetimit është 6 ditë;
Në çështjet e kategorisë "Administrative pa palë kundërshtare ” koha mesatare e 
arsyetimit është 1 ditë:
Në çështjet e kategorisë "Marrëdhënie pime ” koha mesatare e arsyetimit të vendimit 
është 6 ditë.

Sipas m etodoligjisë, në këtë rast gjyqtari vlerësohet maksimalisht. në shkallën "sluimë e 
lartë”. duke u pikëzuar me 15 pikë.

Në Formu/arin e Integruar të Vlerësimit gjyqtari, lidhur mc këtë tregues, e ka vlerësuar veten 
në shkallë ' 's/nimë të lartë”, ndërkohë që kryetari e ka vlerësuar në shkallën ’’mesatare", 
edhe pse nga të dhënat rezulton që kjo kolië ëslitë është më e shkurtër se afati procedural, për 
të gjitha kategoritë e çështjeve. Mendimi përfundimtar i kryetarit, është dhënë pas zhvillimit 
të takimit me gjyqtaren. gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimct në lidhje me këtë 
mendim paraprak.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues vlerësohet “Shumë e lartë". duke e 
pikëzuar me 15 pikë.

2.B Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore.

2. B. a Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerju e 
veprimeve të nevojshme procedurale për shniangien e seancave joproduktive.

Referuar tabelave që pasqyrohen në raportin analitik, rezulton se ka m ungesë të të dhënave 
për numrin e seancave gjyqësorc për të gjitha çështjet. pasi ato nuk gjenerohen në niënyrë 
elektronike. Sipas M etodologjisë së Pikëzimit, treguesi i numrit të seancave për çështje bëhet 
pjesë e v/erësimit etik dhe profesional kur statistikat mundësohen në rrugë elektronike. Nëse 
kjo nuk është e mundur. ky tregues për vlerësimin dhe zvarritjen e gjykimeve, identifikohet 
dhe vlerësohet vetëm për çështjet e zgjedhura me short.

Referuar sa m ë sipër, për vlerësimin e këtij treguesi, në m ungesë të të dhënave për numrin e 
seancave për të gjitha çështjet, të dhënat e analizuara i referohen 5 (pesë) dosjeve të 
përzgjedhura me short për vlerësimin, të cilat janë çështje me palë kundërshtare. Referuar 
Raportit Analitik, rezulton se për 5 (pesë) çështjct e shqyrtuara, numri m esatar i seancave 
gjyqësore është 2.4 dhc gjyqtarja ka marrë masat e nevojshme për shm angien e seancave 
joproduktive. planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të tyre.

Në Formularin e Integruar të Vlerësimit gjyqtari, lidhur me këtë tregues. e ka vlerësuar veten | 
në shkallë ‘’shumë të lartë”  .

15



Kryetari në Foniiii/arin e integruar të Vlerësimit . e ka vlerësuar këtë tregues. në shkallën 
‘’m esatare” . M endimi përfundimtar i kryetarit, është dliënë pas zhvillim it të takimit me 
gjyqtaren. gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me këtë mendim paraprak.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burim et e vlerësimit, aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet "Sluimë e lartë". duke e 
pikëzuar me 15 pikë.

2. B. h Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për orgmtiziniin e procesil gjyqësor.

Referuar Raportit Analitik dhe dosjeve të përzgjedhura për vlerësim , rezulton se gjyqtarja ka 
vënë në lëvizje çështjet duke zhvilluar veprimet përgatitore në dhomë këshillimi, 
përgjithësisht brcnda afatit ligjor 7 ditor nga data e shortit. në përputhje me parashikimet e 
nenit 25 pika 1, të ligjit nr.49/2012. Vetëm në një rast,1 veprim et përgatitore jan ë  kryer tej 
këtij afati. konkretisht referuar akteve të njoftimit për palët ndërgjyqëse rezulton se këto 
veprim e jan ë  kryer në datën 10.01.2019 (4 muaj pas caktimit lë çështjes me short). Themi 
referuar datës së njoftimit drejtuar palëve, për shkak se në dosje mungon procesverbali për 
dokum entim in e veprimeve përgatitore.

Në veprim et përgatitore të zhvilluara pas caktim it të çështjeve me short, gjyqtarja i kryen me 
korrektësi dlie në mënyrë të plotë veprimet procedurale të parashikuara në nenin 25 pika 1 të 
Ligjit nr.49/2012. Pas kalimit të afatit për paraqitjen nga pala e paditur të prapësimeve me 
shkrim dhe të provave. gjyqtarja ka zhvilluar menjëherë veprimet përgatitore duke evidentuar 
në procesverbal veprimet e kryera për verifikimin e njoftinieve drejtuar palës së paditur, 
datën e kom unikim it të tyre, paraqitjen ose jo  të prapësimeve me shkrim nga pala e paditur 
brenda afatit të caktuar nga gjykata, liston provat shkresore të paraqitura nga pala, si dhe 
disponon për caktimin e seancës përgatitore. duke evidentuar shkakun për caktimin e seancës 
përgatitore. Në dosjet e vëzhguara në çdo rast është vlerësuar nevoja për zhvillim in e seancës 
përgatitore për të qartësuar natyrën e mosmarrëveshjes objekt gjykimi.

Seancat përgatitore jan ë  zhvilluar në mënyrë korrekte dhe të plotë. duke evidentuar në çdo 
rast verifikimin e paraqitjes së palëve. relatimin lidhur me aktet e njoftimit të palëve dhe 
paraqitjen ose jo të tyre. Pas zhvillim it të veprimeve të përcaktuara në nenin 158/b të 
K.Pr.Civile. në çështjet me palë kundërshtare, gjyqtarja ka disponuar për kalimin e çështjes 
në seancë gjyqësore, e cila në 4 nga 5 çështjet e vëzhguara është caktuar brenda afatit ligjor 
15 ditor të parashikuar në nenin 27 pika 1 të ligjit nr.49/2012. Në çështjen me nr. 310 
vendim i. datë 23.04.2019 rezulton se gjyqtarja ka disponuar për kalimin e çështjes në seancë 
gjyqësore. në tejkalim të këtij afati vetëm për 9 ditë. Urdhri për kalimin e çështjes në seancë 
gjyqësore përmban elementët e përcaktuar në nenin 27. pika 2 të ligjit nr.49/2012, si dhe 
paralajm ërim in për pasojat e m osparaqitjes së provave para zhvillim it të seancës së parë 
gjyqësore. sipas përcaktimeve të nenit 27. pika 3 të ligjit nr.49/2012.

Seancat gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë  dokum entuar në procesverbalin e 
seancës gjyqësore. të m bajtur në mënyrë të plotë nga sekretarja gjyqësore, ndërsa jo të gjitluA 
seancat jan ë  dokum entuar nëpërm jet regjistrimi audio, kjo për shkak të mungesës së sallave.

t

------------------------------------------  ^
1 Dosja mo nr. 279 vendimi. date 12.04.^014.
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Seancat gjyqësore rezulton të jenë zhvilluar në mënyrë korrckte. duke ndjekur ecurinë 
procedurale sipas dispozitave të K.Pr.Civile dhe duke pasqyruar veprimet e kryera. Drejtimi i 
seancave është zhvilluar në çdo rast nëpërmjet urdhrave dhe vendimeve të ndërmjetme, të 
cilat jan ë  të shoqëruara me bazën ligjore përkatëse të tyre dhe k u rësh të  rasti. edlie me arsyet 
e vendimmarrjes.

Në dosjet e vëzhguara seancat e planifikuara janë  çelur përgjithësisht në orarin e caktuar. ose 
me vonesë më pak se 15 minuta. Vetëm në një rast rezulton që seanca të ketë filluar 24 
minuta me vonesë.

Në Fornnilarin e Integniar të Vlerësimit gjyqtari. lidhur me këtë tregues. e ka vlerësuar vetcn 
në shkallë ‘’shum ë të lartë”  .

Kryetari në Formularin e integruar lë Vlerësimit, e ka vlerësuar këtë tregues. në shkallën ' '  
nën mesatare". M endimi përfundimtar i kryetarit. është dhënë pas zhvillim it të takimit me 
gjyqtaren. gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me këtë mendim paraprak.

Në tërësi. referuar të dhënave të pasqyruara në Raportin Analitik dhe burimeve të vlerësimit 
për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka kryer me efiçencë veprimet procedurale për 
organizimin dhe zhvillim in e procesit gjyqësor. duke respektuar, afatet procedurale per 
zhvillimin e tyre, si dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë, me 
efiçencë dhe duke respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse. Cënimi i këtyre afateve vetëm 
në një rast. vlerësohet i pakonsiderueshëm duke patur parasysh ngarkesën e lartë të gjyqtares 
në këtë periudhë.

Shkalla e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet “Shumë e lartë". duke e 
pikëzuar me 20 pikë.

2.C Aftësia e gjyqtares për të adm inistruar dosjen gjvqësore.

2.C.U Rregiil/shniëria e ilokumentacionit të dosjes.

Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se nga ana e gjyqtares renditja e akteve të dosjes 
gjyqësore janë  të rregullta nën aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara dhe dosja 
niund të shfrytëzohet me lehtësi.

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

2. C. f) Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes.

Referuar burim eve 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 sc g jy q ta res  dhe pikëzinii: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
buriniet e vlerësimit, aftësia e gjyqtares për kctë tregues. vlerësohet "Sluimë e lartë”. dukc c 
pikëzuar me 10 pikë.

Niveli i vlerësim it 
KRITERI

AFTËSITË ORGAN1ZATIVE TË GJYQTARES
Pikët Niveli i vlerësim it

92 Shkëlqycshëm

3. E T IK A  DHE A N G A Z H IM I ND A J V LER A V E P R O F E S IO N A L E

Vlerësimi i kriterit të etihës dlie ungazhimit ndaj vleruve pro/ësioinile hëhet dnke u hazuar 
në purimin knshtetues t/ë çdo gjyqtar, për shkuk (ë statusit të tij, La etikë, integritet dlie 
shfaq paunësi në Jimksion. Pikëzimi për s/ininicën e treguesve të këtij kriteri bëhet në reiul 
zhritës dhe çdo gjyqtnr e fiUon procesin e vlerësinii/ me totalin e pikëve referimr tregue\it 
përkatës, duke zbritnr sipas ra\fit pikët, në vurësi të reznltafeve të analizës objektive të të 
dhënuve të bttrimeve të vlerësimit.

3.A E tika në punë

3.A.U Angazltinti dhe përgjegjshmëria në funksion.

Referuar burimeve të vlerësimit. nuk  evidentohet të ketë të dhëna që mund të tregojnë cënim 
të etikës apo përgjegjshm ërisë në ushtrimin e funksionit. shfaqjen e sjelljeve që tregojnë 
m ungesë respekti për palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, m ungesë vetëpërmbajtje. 
ndjeshmërie. vëmendje, apo praninë e sjelljcve dhe qasjeve të pahijshme dhe ofensive nga 
ana e gjyqtares. gjatë ushtrimit të funksionit.

Në Formularin e Integruar të Vlerësimit gjyqtari. lidhur me këtë tregues. e ka vlerësuar veten 
në shkallë ‘’shumë të lartë” , ndërsa kryetari e ka vlerësuar këtë tregues. në shkallën '* 
m esatare". Mendimi përfundimtar i kiyetarit, është dhënë pas zhvillim it të takim it me 
gjyqtaren. gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtim et në lidhje me këtë mendim paraprak. 
Ky konkluzion i kryetarit. sipas këtij formulari. bazohet në vlerësimin se. gjyqtarja nuk ëslitë 
treguar e kujdesshme në ushtrimin e funksionit pasi;
- iii/k ka hequr dorë nga gjykiini në një çështje. knr duhej ta kishte bërë
- ka bërë kërkesë të pa bazuar në ligj për të hequr dorë nga gjykimi i një çës/itje dhe cjë /  
është refuzuar po nga kryetari, si e pabazuar në ligj. Gjyqtarja ka kërkuar të heqë dorë nga 
gjykimi i them elit të çështjes pasi kishtc gjykuar kërkesën për sigurim padie. të paraqitur para 
ngritjes së padisë. edhe pse në këtë rast. sipas këtij vlerësimi nga kryetari, nuk ka pengesë 
ligjore për ta gjykuar.



Nga ana e Kcshillit. kcto veprime të gjyqtares, link konsiderohen si mungesë të sjelljes së 
kujdesshm e në ushtrimin e funksionit. Gjyqtarja ka dhënë argumenta duke c kundërslituar 
këtë vlerësim , gjatë takimit me kryetaren. Në analizë të të dy qëndrimeve, vlerësohet se në 
këto raste të paraqitura nga kryetari, nuk ka mungesë kujdesi në ushtrimin e funksionit nga 
ana e gjyqtares. Në kundërshtimet e saj gjatë takimit, janë dhënë shpjegime të arsyeshm e dhe 
tew an u esh m e për shkakun e mos-heqjes dorë nga çështja që ka gjykuar. Ndërkohë. për rastin 
e kërkesës për heqje dorë nga gjykimi. e vlerësuar nga kryetari si e pa bazuar në ligj. nuk 
mund të konsiderohet mungesë kujdesi nga ana e gjyqtares në ushtrimin e funksionit. Në këtë 

.^ a s t .  kjo konsiderohet interpretim i situates ligjore proeedurale nga ana e saj si gjyqtare. 
vlerësim i eili është i ndiy'shëm nga ajo e kryetarit.

Shkalla e etikës në punë të gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 
rezultojnë nga burimet e vlerësimit, shkalla e etikës së gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet 
“ Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 35 pikë.

3.B Integriteti i gjyqtares

3.B.a Shniangia e slifaijjes së puhijshme, nderi dhe dinjiteti.

Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të integritetit 
si dhe nuk rezulton asnjë e dhënë për sjellje të pahijshme apo sjelle që eënojnë nderin dhe 
dinjitetin e sa j.

Shkalla e integritetit të gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 
nga burim et e vlerësimit, shkalla e integriteti të gjyqtares për këtë tregues, vlerësohet “Shumë 
e lartë". duke e pikëzuar me 40 pikë.

3.C Paanësia e gjyqtares

3.C.u Përdorhni ose jo igjidiës diskriminuese

Referuar burim eve të vlerësimit, nuk rezulton që gjyqtarja, të ketë përdorur gjuhë 
diskrim inuese, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në komunikimin me subjektct e 
procedimit si dhe në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej saj.

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

3.C.I) Nuntri tejet i Uirtë i kërkesave tëpranuaru të palëve për përjashtimin e gjyqtares *\

Referuar burim eve të v lerësim it të pasqyruara në Raportin Analitik, rezulton se për periudhën 1 
e vlerësimit 01.01.2019-31.12.2019, janë paraqitur 7 kërkesa për përjashtimin e gjyqtares. 
dhe asnjëra e pranuar. Po kështu, rezulton se edhe vetë gjyqtarja ka paraqitur PNcerkesa për

*
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heqje dorë. nga të cilat 9 jane  pranuar. Per këto arsye, për këtë tregues vlerësoliet sc numri i 
kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares, vlerësohet si "i 
pakonsidem eshëm ” .

S hkalla  e aftësisë së g jy q ta res  dhe  pikëzim i: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet c vlerësimit. aftësia e gjyqtares për këtë tregues. vlerësohet “Shumë e lartë". dukc e 
pikëzuar me 15 pikë.

_______________________________________________________________
Niveli i vlerësim it 

KRITERI
ETIKA DHE ANGAZHIM I NDAJ VLERAVE PROFESIONALE

Pikët Niveli i vlerësimit
100 Shkëlqyeshëm

4. A F T Ë S IT Ë  PE R SO N A LE DHE A N G A Z H IM I PR O FE S IO N A L

At' këtë kriter vlerësoliet kapaciteti personal dhe angazhiini profesional i gjyqtares ne 
clrejtim të ajtësive /ë komnnikindt, bashkëpnnimit dhe angazJiiniit ndaj \ierare 
profcsionale.

4.A A ftësia c kom unik im it.

4.A.a Komimikimi i qartë (/he transparent.

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

Në Formularin e Integruar të Vlerësimit gjyqtari, lidhur me këtë tregues. e ka vlerësuar veten 
në slikallë ‘ 'sfnanë të lartë", ndërsa kryetari e ka vlerësuar këtë tregues, në shkallën *’ 
m e s a ta r e Mendimi përfundim tar i kryetarit, është dhënë pas zhvillim it të takim it me 
gjyqtarcn. gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me këtë mendim paraprak. 
Në këtë form ular kryetari shprehet se ; "Në lidhje me komunikimin e qartë dhe transparent, 
mesatarisht gjyqtarja në drejtimin e proceseve gjyqësore ka një gjtthe të qartë dlie të 
kuptueshme, duke respektuar mesatarisht normal e komunikimit zyrtar. Në lidhje me këtë 
komimikim mbaj parasysh drejtimin e seancës gjyqësore nga gjyqtarja, komtmikimin e saj 
me palët, në cështjet me trap gjykues, i cili në këtë gjykatë ka qënë vetëm një, duke qënë pjesë 
e tij të tre gjyqtarët e kësaj gjykate, komtmikimin e saj me palët, avokatët, përfaqësuesit e 
institucioneve.
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Në këtë vlerësim të kryetarit. nuk jepct argument se ku bazohet. Në kushtct kur ky vlerësim 
është kundërshtuar nga gjyqtarja, ai nuk mund të merret në konsideratë në vlerësim in e këtij 
treguesi.

Shkalla c aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burim et e vlerësim it. aftësia e gjyqtares në këtë tregues, vlerësohet "Shumë e Iartë”, duke e 
pikëzuar me 25 pikë.

4.A.b Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënavepersonate.

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

Respektinii i konfidencialitetit nga gjyqtari dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 
rezultojnë nga burimet e vlerësimit. gjyqtarja në këtë tregucs. vlerësohet në nivelin "Shum ë i 
lartë”, duke e pikëzuar me 15 pikë.

4.B Aftësia për të bashkëpunuar

4.B.a Shkalla e komanikimit dhe hashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë 
shkëmbimin e njoharive dhe përvojësprofesionale me ta.

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, dhe mungesës të 
dhënave për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtares me kolegët. prezumohet 
se ajo ka shkallë shuinë të lartë të kom unikim it dhe bashkëpunimit me ta.

Në Formularin e Integruar të Vlerësiinil gjyqtari. lidhur me këtë tregues, e ka vlerësuar veten 
në shkallë * 'shunië të Iartë”, ndërsa kryetari e ka vlerësuar këtë tregues. në shkallën nën 
mesatare''. M endimi përfundimtar i kiyetarit. është dhënë pas zhvillim it të takim it me 
gjyqtaren, gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me këtë mendim paraprak. 
Në këtë form ular kryetari shprehet se ; “Shkallën e komunikimit të gjyqtares me kolegët, do ta 
vlerësoheta nën mesatare. Kam konstatuar në ushtrim të funksionit tim si gjyqtare dhe zv/ 
kryetare e kësaj gjykatë dhe në ushtrim të kompetencave të kryetarit, mbikqyrjes së disip/inës 
në punë të trupës gjyqësore dhe etikës. reagime të gjyqtares të cilat nuk tregojnë 
vetëpërmbajtje dhe maturi, duke bërë të vështirë komunikimin me të. Nuk kam konstatuar dhe 
evidentuar disponibilitet të gjyqtares për të bashkëpunuar me kolegët apo angazhim për 
ngritjen e problematikave mbi cështje të caktuara juridike. Nuk ka asnjë model aktesh 
proceduriale të krijuar nga gjyqtarja që përdoret në këtë gjykate nga gjyqtarët e tjerë. 
Gjyqtarja ka ardhur në këtë gjykatë, 5 vite pas krijimit të saj, ku tashmë aktet proceduriale i 
për evidentimin e veprimeve proceduriale perkatese nga secili prej gjyqtareve. ishin 
formësuar dhe konso/iduar, në përputhje me përmbajtjen e ligjit nr.49/2012. Mënyra e 
komunikimit të magjistrates mendoj se shfaqet edhe në seancën dëgjitmre, sikundër



mungesa e bashkëpunimit shfaqet edhe tek vonesat në realizimin e këlij vlerësimi.ku 
nevojitej një veprim mekcmik ngct ana e saj për nibyllur formuarin dhe dërguar për veprime 
të metejshme tek zv/kryetari dhe për të kryer këtë veprim ka marrë një muaj kohë nga 
moment! i dëgjesës.

Në këtë vlerësim të kryetarit. nuk jep e t argument se ku bazohet. Në kushtet kur ky vlerësim 
është kundërshtuar nga gjyqtarja, ai nuk mund të merret në konsideratë në vlerësim in e këtij 
treguesi.

°'.....................qtares dhc pikczimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga
sia e gjyqtares në këtë tregues. vlerësoliet "Sluirnc e lartë". duke e

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

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, dhe mungesës të 
dhënave për shkaliën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtares me administratën 
gjyqësore. prezum ohet se ajo ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe bashkëpunimit me 
ta.

Në Formularin e Integruar të Vlerësimit gjyqtari, lidhur me këtë tregues. e ka vlerësuar veten 
në shkallë ‘’shumë të lartë” . ndërsa kryetari e ka vlerësuar këtë tregues, në shkallën *’ nën 
m esatare”. M endimi përfundimtar i kryetarit, është dhënë pas zhvillim it të takimit me 
gjyqtaren, gjatë të cilit ajo ka parashtruar kundërshtimet në lidhje me këtë mendim paraprak. 
Në këtë form ular kryetari shprehet se : "Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me 
administratën gjyqësore. do ta vlerësoheta nën mesatare. Në ushtrim të funksionit tim si 
zv/kiyetare në mungesë të kryetarit, kam konstatuar se jo  gjitlimonë komunikimi i gjyqtares 
me administratën ka qënë i tillë që tregon vetëpërmbajtje dhe mature. Nuk kam konstatuar 
kontribut të gjyqtares në krijimin e një ambjenti harmonik në punë. Dua të theksoj se në 
radhën e provave që ligji nr. 96/2016 parashikon si burim vlerësimi për magjistratin është 
edhe mendimi i kryetarit të gjykatës, i cili në ushtrim të kompetencave të tij të përcaktuara në 
nenin 37 të ligjit nr. 98/2018, nëpërmjet mbikqyrjes së disiplinës në punë dhe etikës së 
magjistratit. tregon. "dëshmon ”, në rastin e vlerësimit të magjistratit lidhur me sjelljen e këtij 
tëfundit në detyrë.

Në këtë vlerësim të kryetarit, nuk jep et argument se ku bazohet. N ë kushtet kur ky vlerësim 
është kundërshtuar nga gjyqtarja. ai nuk mund të merret në konsideratë në vlerësimin e këtij 
treguesi.

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

4.C Gatishm ëria e gjyqtares për t’u angazhuar në vcprimtari të tjera.
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4.C.U Pjesëmarrja c gjyqtares në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 
Magjistraturës (l/ie në trajnime (ë tjera profesionale.

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit per këtë tregues. evidentohet se 
gjyqtarja gjatë vitit 2019. ka marrë pjesë nëprogram et e forminiit vazhdues e konkretisht: Në 
cilësinë e pjesëm arrëses në 4 trajnim e 2 ditore. përgjatë 8 ditëve. Kjo kohëzgjatje është 
brenda kufijve 5 deri në 40 ditë. në periudhën njëvjeçare të vlerësimit.

Pjesëm arrja, kontributi i gjyqtares dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 
nga burimet e vlerësimit. për këtë tregues gjyqtarja vlerësohet me 20 pikë.

4.C.I) Dispomieslunëria e gjyqtares për të udliëliequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 
stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve.

Referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në raportin analitik. nuk rezulton të ketë të 
dhëna që gjyqtarja përgjatë vitit kalendarik 2019. të ketë udhëhequr kandidatët për 
m agjistratë gjatë stazhit professional apo të ketë qënë në rolin e ekspertes/lehtësueses për 
trajnimin e gjyqtarëve.

Për sa më sipër, duke iu referuar M etodologjisë së Pikëzimit që përcakton se : përpikëzimin e 
këtij kriteri. duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të iillajo gjithmonë është në 
varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do tafillojnë vlerësi/nin për ketë tregues me 
3 pikë dhe 2 pikë do I 'in shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këto veprimtari. 
vlerësohet se për gjyqtaren ky tregues pikëzohet me 3 pikë.

Disponueshm ëria e gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 
burimet e vlerësimit. për këtë tregues, gjyqtarja vlerësohet me 3 pikë.

4.C.c Pjesëmarrja e gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 
sistemit 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. për gjyqtaren nuk evidentohen të dhëna në lidhje me këtë tregues.

Për sa më sipër. duke iu referuar M etodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e 
këtij treguesi. duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tillajo gjithmonë është 
në varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do taftllojnë vlerësimin për ketë tregues 
me 3 pikë dhe 2 pikë do t 'iu shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këto veprimtari. 
vlerësohet se për gjyqtaren ky trcgues pikëzohet me 3 pikë.

Pjesëm arrja, kontributi i gjyqtarit dhe pikëzimi; Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 
nga burimet e vlerësimit, për këte tregues. gjyqtarja vlerësohct me 3 pikë.

4.C.ç Puhlikimet ligjore akademike.



Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësim it për këtë tregues. nuk evidentohet 
asnjë publikim ligjor i realizuar nga gjyqtarja gjatë vitit 2019.

A ngazhim i i g jy q ta re s  dhe pikëzim i: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e 
vlerësimit, për këtë tregues. gjyqtarja vlerësohet me 0 pikë.

Niveli i vlerësimit 
KRITER1

AFTËSITË PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL
Pikët Niveli i vlerësimit

91 Shkëlqyeshëm

.v f

N IV E L I I V L E R Ë S IM IT  P Ë R  Ç D O  K R IT E R  V L E R Ë S IM I DHE N IV E L IN  E 
P Ë R G JIT H S H Ë M  TË V L E R Ë S IM IT

Niveli i vlerësim it për çdo kriter

Kriteri Pikët Niveli i vlerësiniit

1. Aftësitë profesionale të gjyqtares 97 Shkëiqyeshëm

2. Aftësitë organizative të gjyqtares 92 Shkëlqyeshëm

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 
profesionale

100 Shkëlqyeshëm

4. Aftësitë personale dhc angazhimi 
profesional

91 Shkëlqyeshëm

Niveli i përgjithshëm të vlerësim it

Vlerësimi i përgjithshëm 380 Shkëlqyeshëm
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P R O P O Z IM E  DHE R E K O M A N D IM E

Bazuar në nenin 93 pika 5 shkronja “çv të Ligjit nr.96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, duke iu refem ar të dhënave të 
analizuara dhe vlerësuara në raport me kriteret e vlerësimit. Këshilli i rekomandon gjyqtares

- të angazhohet në rritjen. edlie më shumë. të aftësive të saj organizative,
- të mbajë në konsideratë angazhim in e saj të vazhdueshëm në aktivitete për trajnimin e 
gjyqtarëve, pjesëmarrjen në veprimtari ndërinstitucionale. si dhe në fushën e publikimeve 
ligjore dhe akademike. me qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributit 
në këto fusha.

PË R  K Ë S H IL L IN  E LA R TË G JY Q Ë S O R
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SHTOJCA 1

KRITERET E VLERËSIMIT, SHKALLA E AFTËSISË, P1KËZIMI DHE 
NIVELI I VLERËSIMIT, PËR PERHJDHËN E VLERËSIMIT 01.01.2019-31.12.2019 I GJYQTARES

1. AFTËSITË PROFESIONALE

Pikët total N iveli i vlerësimit

97 Shkëlqyeshëm

Treguesit Burimet Shkalla c 
aftësisë

Pikët Të dhëna për 
mctodologjinë

A. Njohuritë ligjore a. Aftësia për tëidentifikuar natyrën e 
çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose 
konfliktin e nomiave

1 .Dokumentet ligjore te 
dorëzuara nga gjyqtarit

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit

3. Aktct e dosjevc të 
përzgjedhura për vlerësim

Shumë c lartë 25 Shkalla e aftcsisë sc gjyqtarit:

C dobët -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shumë e lartë -  25 pikë
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b. Aftësia për të interpretuar ligjin në 
zgjidlijen e çështjes

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

Shumë e lartë 25 Slikalla c aftësisë së gjyqtarit:

E dobët -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shumë e lartë -  25 pikë

B. A rsyctim i lig jor a. Qartësia, konciziteti dlie 
kuptuesbm 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 së gjyqtarit:

E dobët -  3 pikë 
Nën mesataren -  6 pikë 
Mesatare -  9 pikë 
Mbi mesataren -  12 pikë 
Shumë e lartë -  15 pikë

b. Struktura e qëndrueshme dhe e 
mirë organizuare vendimit

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

Shumë e lartë 10 Shkalla c aftësisë së gjyqtarit:

E dobët -  2 pikë 
Nën mesataren -  4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi mesataren -  8 pikë 
Shumë e lartë -  10 pikë
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c. Cilësia e analizës dhe 
argumentimit logjik

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

Shumë e lartë 25 Shkalla c aftcsisc së gjyqtarit:

E dobët -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shumë e lartë -  25 pikë

1. AFTËSITË ORGANIZATIVE
Pikët total Niveli i vlerësim it

92 Shkëlqyeshëm

T regues Burimct
Shkalla e 

aftësisc/niveli 
i tregucsit

Pikët M etodologjia

A. Aftësia për të 
përballuar 
ngarkescn në 
punë

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

kryetarit

Mesatare 9 Jashtë afatit:
Mbi 40 %- 3 pikë 
31-40 % - 6 pikë 
21-30 % - 9 pikë 
11-20% - 12 pikë 
0 -10% - 15 pikë

b. Plotësimi i standardeve 
minimale kohore

1. Të dliënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. Mendimi përfimdimtar i 

kryetarit

Mbi mesatare 4 Jashtë afatit:
Mbi 40 %- 1 pikë 
31-40 % - 2 pikë 
21 -3 0 % -3  pikë 
11-20 % - 4 pikë 
0-10 % - 5 pikë



c. Kolia mesatare qc i dedikohet 
çdo çështje

1. Të dhënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3. Mendimi përfundim tar i 

kryetarit

Mbi mesatare 4 Koha mesatarc:
Më e gjatë se standardi për të 
gjitha kategoritë e çështjeve -  
1 pikë
Më e gjatë se standardi për 
shumicën e kategorive të 
çështjeve -  2 pikë 
Më e gjatë se standardi për 
gjysmën e kategorivc të 
çështjeve -  3 pikë 
Më e shkurtër se standardi për 
shumicën c kategorive të 
çështjeve -  4 pikë 
Më e shkurtër ose e barabartë 
me standardin per të gjitha 
kategoritë e çështjeve -  5 pikë

ç. Rendimcnti i përfundimit të 
çëslitjeve gjyqësore

1.Të dhënat statistikore
2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3 .M endimi përfundim tar 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 
+99% - 10 pikë

d. Koha mesatare e arsyetim it të 
vendimit përfundimtar gjyqësor

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

kryetarit

Shumë e lartë 15 Kolia mesatare:
Më e gjatë se afati prodcedural 
për të gjitha kategoritë e 
çështjeve -  3 pikë 
Më e gjatë sc afati procedural

4



për shumicën e kategorive 
tëçështjeve- 6 pikë 
Më e gjatë se af'ati procedural 
për gjysmën e kategorive të 
çështjeve- 9 pikë 
Më e shkurtër se afati 
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. Aftcsia c
gjyqtarit për të 
krycr 
procedural 
gjyqcsore

a. Numri mesatar i seancave 
gjyqësore për çdo çështje dhe 
kryerja e veprimeve të 
nevojshme procedurale për 
shmangien e atyre jo-produktive

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

2. Vetëvlerësinii i gjyqtarit
3 .M endimi përfundinitar i 

kryetarit

Shumë e lartë 15 Numri mesatar i scancavc 
dhc shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
Mbi 3 seanca dhe shkallë e 
dobët e aftësisë -  3 pikë 
Mbi 3 seanca dhe 
shkallëmesatare e aftësisë -  9 
pikë
1-3 seanca dhe/ose shkallë 
shumë e lartë e aftësisë -  15 
pikë

b. Kryerja e veprimeve të 
nevojshme procedurale për 
organizimin c proccsit gjyqësor

1. Aktet e dosjeve tc 
përzgjedhura me short

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
3 .M endimi përfundimtar i

Shumë e lartë 20

O i

Shkalla e aftësisë së 
gjyqtarit:
E dobët- 4 pikë 
Nën mesataren -  8 pikë

5
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kryetarit Mesatare -  12 pikë 
Mbi mesataren -  16 pikë 
Shumë e lartë - 20 pikë

C. Aftësia e
gjyqtarit për të 
adniinistruar 
dosjen gjyqësore

a. Rregullslimëria e
dokumentacionit të dosjes

1. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit

Slnimë e lartë 5 Shkalla c aftcsisc sc 
gjyqtarit:
E dobët- 1 pikë 
Nën mesataren -  2 pikë 
Mesatare -  3 pikë 
Mbi mesataren -  4 pikë 
Shumë e lartë - 5 pikë

b. Saktësia dhe plotësia e 
dokunientacionit të dosjes

1. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short

2. Vetëvlerësimi i gjyqtarit

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

3. ETIKA DHE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE
Pikët total Niveli i vlcrësim it

100 Slikëlqyeshëm

T regues Burimi
Slikalla e 

aftësisë/niveli 
i treguesit

Pikët M etodologjia

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

l.ln fonnaeion i i marrë nga 
ILD

Shumë e lartë 35 Shkalla c etikcs në punë e 
gjyqtarit:
E dobët- 7 pikë

6



2.D osja personale e 
gjyqtarit

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

kryetarit

Nën mesataren -  14 pikë 
Mesatare -  21 pike 
Mbi mesataren -  28 pikë 
Shumë e lartë -  35 pikë

B. Integritcti i 
gjyqtarit

a. Shmangia e shfaqjes sc 
pahijshme. ndcri dhe dinjiteti

l.Inform acioni i marrë nga 
ILD

2.D osja personale e 
gjyqtarit

3.M endim i përfundimtar i 
kryetarit

4 .T ë dhënat e raportit të 
ILDKPKI

Sluimë e lartë 40 Shkalla c integritetit tc 
gjyqtarit:
E dobët -  0 pikë 
Shumë e lartë -  40 pikë

C. Paanësia e 
gjyqtrit

a. Përdorimi ose jo  i gjuhës 
diskriminuese

1. Vendimet e përzgjedluira 
nga gjyqtari per vlerësim

2. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short 
për vlerësim

Shumë e lartë 10 Aftësia per të shmangur 
përdorimin c gjuhës 
diskriminucse:
E dobët- 2 pikë 
Nën m esataren-4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi mcsataren -  8 pikë 
Shumë e lartë- 10 pikë

(
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173

b. Numri tejet i lartë i kërkesave të 
pranuara të palëve per 
përjashtimin c gjyqtarit

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

kryetarit

Nuk ka asnjë 
kërkesë të 
pranuar të 
palëve për 
përjashtim 
gjyqtari

15 Numri i kërkesave të 
pranuara të palëve për 
përjashtimin e gjyqtarit:

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

4. AFTËSITË PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL
Pikët total Niveli i vlerësimit

91 Shkëlqycshëm

Trcgues Burimi
Shkalla e 

aftësisë/nivcli 
i treguesit

Pikët Mctodologjia

A. Aftcsia e 
komunikimit

a. Komunikimi i qartë dlic 
transparent

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2 .Mendimi përfundimtar i 

kiyetarit
3. Vendimet e përzgjedhura 

nga gjyqtari për vlerësim
4. Aktet e dosjeve të 

përzgjedliura me short

Sluimë e lartë 25 Qartësia dhc transparenca c 
komunikimit:
E dobët -  5 pikë 
Nën mesataren -  10 pikë 
Mesatare -  15 pikë 
Mbi mesataren -  20 pikë 
Shumë e lartë -  25 pikë

b. Respcktimi i konfldencialitetit 
dhe mbrojtjes së të dhënave 
personate

1. Vctëvlerësimi i gjyqtarit
2 .M endimi përfundimtar i 

kiyetarit
3. Vendimet e përzgjedhura 

nga gjyqtari për vlerësim

I Lartë 15 Respcktimi i 
konfidencialitetit:
1 dobët- 3 pikë 
Mesatar -  9 pikë 
1 lartë -  15 pikë



4. Aktet e dosjeve të 
përzgjedhura me short

B. Aftësia per të 
bashkëpunuar

a. Shkalla e komunikimit dhe 
bashkëpunimit me kolegët, duke 
përfshirë shkëmbimin e 
njoluirive dhe përvojës 
profesionale me ta

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

Sliumë e lartë 15 Slikalla c komunikimit:
E dobët -  3 pikë 
Nën mesatarcn -  6 pikë 
Mesatare -  9 pikë 
Mbi mesataren -  12 pikë 
Shumë e lartë -  15 pikë

b. Shkalla e komunikimit dlie 
bashkëpunimit me kolegët. duke 
përfsliirë shkëmbimin e 
njoluirive dlie përvojës 
profesionale me ta

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

Shumë e lartë 10 Shkalla e komunikimit:
E dobët -  2 pikë 
Nën mesataren -  4 pikë 
Mesatare -  6 pikë 
Mbi inesataren -  8 pikë 
Shumë e lartë -  10 pikë

C. Gatishm ëria c 
gjyqtarit për t’u 
angazhuar në 
vcprim tari të 
tjera

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

l.Inform acioni i marrë nga 
Slikolla e M agjistraturës

2.D osja personale e 
gjyqtarit

3. Dokumente të dorëzuara 
nga gjyqtari

Mbi 5 ditë 

(për
periudhën 1 
vjeçare)

20 l’jcsëmarrja c gjyqtarit:
(periudha 3/vjeçare) 
15-120 ditë -  20 pikë 
<15 ose > 120 ditë: 4

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

1 .Dosja personale e 
gjyqtarit 

2.Inform acioni i marrë nga 
Shkolla e M agjistraturës

Nuk ka të 
dliëna

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

\



gjyqtarëve ose institucione të tjera

c. Pjesëmarrja c gjyqtarit në 
veprimtari ndër-institucionale 
për përmirësimin e sistcmit të 
drcjtësisë dhc në veprimtari për 
m arrëdhëniet me publikun në 
gjykata

1. Vetëvlerësimi i gjyqtarit
2. Mendimi përfundimtar i 

kiy'etarit
3. Dosja personale e 

gjyqtarit
4. Çdo e dliënë tjetër që 

tregon ngritjen 
profesionale të gjyqtarit

Nuk ka të 
dhëna

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

ç. Publikimi ligjore akademike 1. Dosja personale e 
gjyqtarit
2. Çdo e dliënë tjetër që 
tregon ngritjen 
profesionale të tij

Nuk ka të 
dhëna

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

PIK ËZIM I PËR KATËR KRITERET E VLERËSIM IT 380

NIVELI PËRFUND IM TAR I VLERËSIM IT TË GJYQ TARIT Shkëlqyeshëm

R E L A T O R  

B RU N ILD A  KADI


