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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

VENDIM 

Nr. 257, datë 15.07.2022 

 

PËR  

NJOHJEN E NIVELIT TË VLERËSIMIT TË GJYQTARES {…}  GJATË KOHËS SË 

KOMANDIMIT NË POZICIONIN E PEDAGOGES SË BRENDSHME TË 

SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, 

 PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2019-2021 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në Mbledhjen Plenare të datës 15.07.2022, pasi u njoh me materialet 

e çështjes dhe relacionin e përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, si dhe pasi shqyrtoi propozimin për njohjen e nivelit të vlerësimit të gjyqtares 

{…}, gjatë kohës së komandimit në pozicionin e pedagoges së brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës, për periudhën e vlerësimit 2019-2021, 

VËREN: 

 

1. Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimet nr. 117, datë 01.04.2021 dhe nr. 118, datë 

01.04.2021 ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për dy pozicione të lira. Me vendimin nr. 

119, datë 01.04.2021 Këshilli ka vendosur rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të 

lirë.  Brenda afatit të kandidimit për 3 vendet e lira si më sipër, ka kandiduar znj. {…}, gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, aktualisht e komanduar në pozicionin e pedagoges 

së brendshme të Shkollës së Magjistraturës, për një periudhë 5/ vjeçare, duke filluar nga data 

15 nëntor 2019, sipas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 225, datë 22.10.2019. 

 

2. Në secilin nga këto vendime të shpalljes dhe rishpalljes se pozicioneve të lira për ngritje 

në detyrë, lidhur me vlerësimin etik dhe profesional, parashikohet se: “Për kandidatin, për të 

cilin me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor verifikohet plotësimi i kritereve ligjore të 

kandidimit sipas shkronjave ....., fillon procesi i vlerësimit etik dhe profesional:  a) sipas 

Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, datë 21.11.2019, “Për rregullat plotësuese të 

vlerësimit të gjyqtarëve” dhe Vendimit të tij nr. 264, datë 21.11.2019, “Metodologjia e 

pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”, për kandidatin në një 

pozicion në sistemin gjyqësor;...”. Në këto kushte, për znj. {…}, pas dërgimit të dosjes me 
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aktet e vlerësimit etik dhe profesional nga organet e rivlerësimit kalimtar, për periudhën e 

vlerësimit 2013-2016, me vendimin nr. 94, datë 09.03.2022, ka filluar procedura e vlerësimit 

etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtares, për 

këtë periudhë vlerësimi. Me vendimin Nr. 240 dt. 30.06.2022 Këshilli ka miratuar raportin e 

vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) e 

gjyqtares {…} (Lani), për periudhën e vlerësimit 2013-2016.  

 

3. Sa i përket vlerësimit etik dhe profesional për periudhën kohore pas vitit 2016, në 

kuadër të kandidimit për ngritje në detyrë të gjyqtares, ligji nr. 96/2016 “Për statusin e 

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

parashikon mundësinë e zhvillimit e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me 

procedurë të përshpejtuar të detyruar, për vitin e fundit kalendarik, në rastet kur vlerësimi i 

fundit është kryer para më tepër se dy viteve nga momenti i kandidimit. 

 

4. Konkretisht në nenin 97, pika 1 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. Magjistrati 

vlerësohet me procedurë të përshpejtuar, sipas kërkesës së tij, në rastet kur kërkohet të 

transferohet ose ngrihet në detyrë dhe kur vlerësimi i fundit është realizuar para më shumë se 

dy viteve. Vlerësimi me procedurë të përshpejtuar kryhet sipas parashikimeve të këtij ligji për 

aq sa është e mundur.”  Po ashtu, në Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me nr.263, datë 

21.11.2019 “Për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”, neni 22, pika 1 

parashikon se: “1. Gjatë periudhës kalimtare sipas nenit 25 të ligjit nr. 48/2019 “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016”, sa herë që kërkohet ngritja në detyrë ose lëvizja 

paralele, Këshilli bën vlerësim të përshpejtuar të detyruar të gjyqtarit.” 

 

5. Për znj. {…}, në vitin e fundit kalendarik, para kandidimit të saj për ngritje në detyrë, 

dhe konkretisht për vitin 2020, nuk mund të bëhet vlerësim sipas rregullave të Skemës së 

Vlerësimit të Gjyqtarëve, pasi gjatë këtij viti ajo nuk ka ushtuar veprimtari gjyqësore për shkak 

të komandimit në pozicionin e pedagoges së brendshme të Shkollës së Magjistraturës.  

 

6. Lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në struktura të 

tjera, në nenin 70, pika 4 të Ligjit për Statusin parashikohet se “Magjistratët të cilët janë të 

komanduar në struktura të tjera dhe ruajnë statusin e magjistratit, vlerësohen sipas sistemit të 

vlerësimit në strukturën ku janë komanduar.”. Ndërkohë në nenin 53, pika 10 të Ligjit për 

Statusin,  parashikohet se : “....10. Magjistratit të komanduar i bëhet vlerësimi etik dhe 

profesional nga institucioni në të cilin magjistrati është komanduar, në përputhje me kriteret 

dhe procedurën që zbatohet për anëtarët e tjerë të këtij institucioni, me përjashtim të rasteve 

kur në ligj parashikohet ndryshe. Nivelet e këtij vlerësimi njihen si nivele vlerësimi në kuptim 

të këtij ligji”. Në të njëjtën mënyrë në kreun IV, seksioni B, pika 12, të vendimit nr. 70, datë 

07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, parashikohet se : 

“Në rastin e kandidatit të komanduar në një institucion brenda sistemit të drejtësisë, niveli i 

vlerësimit etik dhe profesional nga ky institucion, njihet si nivel vlerësimi dhe në kuptim të këtij 

Vendimi, duke mbajtur në konsideratë në këtë rast nivelet e vlerësimit sipas ligjit të posaçëm 

të institucionit të sistemit të drejtësisë dhe nivelet e vlerësimit sipas sistemit të kohës për 
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vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve”, ndërkohë që në dispozitat kalimtare dhe 

konkretisht në kreun X, pika 79, parashikohet se :”Për kandidatin që është në pozicione të 

komanduara në momentin e aplikimit për ngritje në detyrë, si vlerësim i dytë për kriterin e 

renditjes së “dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, konsiderohet ai i bërë nga 

institucioni i drejtësisë ku kandidati është i komanduar...”. 

 

7. Sa më sipër, rezulton se Ligji për Statusin dhe akti nënligjor si më sipër, përcakton qartë 

se vlerësimi etik dhe profesional i gjyqtarit të komanduar bëhet nga institucioni ku ai ushtron 

funksionin përkatës, duke iu referuar rregullave dhe metodologjisë përkatëse, duke përcaktuar 

njëkohësisht njohjen e nivelit të vlerësimit në referim të niveleve të vlerësimit të përcaktuara 

në nenin 78, pika 1 të Ligjit për Statusin. Ndërkohë në kuadër të kandidimit për ngritje në 

detyrë, sipas aktit nënligjor të referuar më sipër, rezulton se vlerësimi i dytë etik dhe profesional 

për gjyqtarin i cili është i komanduar, do të konsiderohet vlerësimi i bërë nga institucioni 

përkatës. 

 

8. Në nenet 248 dhe 251 të ligjit nr. 1151/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, dhe nenet 60, pika 1, shkronja c) dhe 65, pika 2, shkronja g) të 

Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, parashikohen kompetencat e Këshillit 

Drejtues dhe Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës në drejtim të vlerësimit të performancës 

dhe cilësisë së mësimdhënies për pedagogët e brendshëm, pra për vlerësimin e aftësive 

profesionale të tyre.  

 

9. Sa më sipër, me shkresën nr. 1253 prot., datë 28.02.2022 iu kërkua Shkollës së 

Magjistraturës informacion lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të znj. {…} për 

periudhën e ushtrimit të funksionit të pedagoges së brendshme të kësaj Shkolle dhe përcjellja 

e akteve të vlerësimit të saj gjatë ushtrimit të këtij funksioni. Shkolla e Magjistraturës me 

shkresën nr. 292 prot., datë 07.04.2022, protokolluar në Këshill me nr. 2111 prot., datë 

07.04.2022 ka dërguar “Formularin e  vlerësimit të pedagogut të brendshëm” për znj. {…}, për 

periudhën 2019-2022, të kryer në datë 07.04.2022.  

 

10. Me shkresën nr. 456 prot., datë 02.06.2022, protokolluar në Këshill me nr. 3155 prot., 

datë 03.06.2022, Shkolla e Magjistraturës ka vënë në dispozicion vendimin e Këshillit Drejtues 

nr.17, datë 02.06.2022 “Për miratimin e formularit të vlerësimit të pedagogut të brendshëm të 

Shkollës së Magjistraturës” dhe modelin tip të aktit të miratuar, në të cilin përcaktohen 

përmbajtja e aktit të vlerësimit, detyrat e pedagogut të brendshëm, objektivat, matësit e 

performancës dhe rezultatet e synuara, pesë komponentët e vlerësimit, treguesit dhe pikët 

përkatëse për çdo tregues, nivelet e vlerësimit dhe pikët përkatëse për çdo nivel.  

 

11. Në vijim të komunikimit me Shkollën e Magjistraturës, me qëllim njohjen nga Këshilli 

të nivelit të vlerësimit të përcaktuar në aktin e vlerësimit të znj. {…}, me shkresën nr. 3521 

prot., datë 21.06.2022 u kërkua informacion lidhur me faktin nëse vlerësimi i dërguar me 

shkresën nr. 292 prot., datë 07.04.2022 është bërë sipas metodologjisë, komponentëve të 

vlerësimit, pikëzimit dhe niveleve të vlerësimit të miratuar më pas me vendimin nr. 17, datë 

02.06.2022 të Këshillit Drejtues të Shkollës. Në përgjigje të kësaj shkrese, Shkolla e 
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Magjistraturës me shkresën nr. 456/2 prot., datë 22.06.2022, protokolluar në Këshill me nr. 

2111/1 prot., datë 23.06.2022 ka informuar Këshillin se: “Në përgjigje të kërkesës suaj për 

informacion lidhur me vlerësimin e punës së znj. {…}, për periudhën 2019-2021, në pozicionin 

e pedagogut të brendshëm, protokolluar me tonën nr. 456/1, datë 21.06.2022, ju vendosim në 

dijeni se ky vlerësim është bërë sipas metodologjisë së përcaktuar në formularin e vlerësimit 

të pedagogut të brendshëm, formular ky i miratuar me vendimin nr. 17, datë 02.06.2022 të 

Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës”. 

 

12. Sa më sipër, në kuadër të zhvillimit të procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarëve që 

kanë aplikuar për pozicione të lira të shpallura, me qëllim renditjen e tyre sipas parashikimeve 

të nenit 48 të Ligjit për Statusin dhe Vendimit nr. 70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, Këshilli vlerëson se është e domosdoshme njohja 

e nivelit të vlerësimit të përcaktuar nga Shkolla e Magjistraturës, për arsyet si më poshtë: 

 

12.1 Së pari, njohja e nivelit të vlerësimit të bërë nga institucioni në të cilin gjyqtari është i 

komanduar, parashikohet shprehimisht në nenin 53, pika 10 të Ligjit për Statusin,  në të cilin 

përcaktohet se nivelet e vlerësimit të gjyqtarit të komanduar,  njihen si nivele vlerësimi në 

kuptim të këtij ligji. Në të njëjtën mënyrë, në kreun IV, seksioni B, pika 12, të vendimit nr. 70, 

datë 07.02.2020, parashikohet se :”Në rastin e kandidatit të komanduar në një institucion 

brenda sistemit të drejtësisë, niveli i vlerësimit etik dhe profesional nga ky institucion, njihet si 

nivel vlerësimi dhe në kuptim të këtij Vendimi, duke mbajtur në konsideratë në këtë rast nivelet 

e vlerësimit sipas ligjit të posaçëm të institucionit të sistemit të drejtësisë dhe nivelet e 

vlerësimit sipas sistemit të kohës për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve.”. Në këto 

kushte njohja e nivelit të vlerësimit të kryer nga institucioni ku gjyqtari ushtron funksionin si i 

komanduar, përbën një detyrim për Këshillin që buron nga parashikimet e Ligjit për Statusin; 

 

12.2  Së dyti, njohja e nivelit të vlerësimit bën të mundur renditjen e kandidatëve në të njëjtin 

pozicion të lirë të shpallur për ngritje në detyrë, renditje e cila duke u bazuar në dy vlerësimet 

e fundit etike dhe profesionale, bën të domosdoshëm njohjen e nivelit të vlerësimit të kryer për 

kandidatin e komanduar nga institucioni përkatës, në raport me parashikimit e Ligjit për 

Statusin, me qëllim krahasimin e niveleve të vlerësimit dhe renditjen e tyre mbi bazën e 

rezultateve të këtij vlerësimi, duke i vendosur kandidatët në kushte të barabarta, mbi bazën e 

kritereve objektive dhe transparente; 

 

12.3 Së treti, akti i vlerësimit i miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues të Shkollës së 

Magjistraturës nr. 17, datë 02.06.2022 parashikon katër niveleve vlerësimi (pamjaftueshëm, 

mjaftueshëm, mirë dhe shumë mirë) ndërkohë që në nenin 78, pika 1 të Ligjit për Statusin 

parashikohen pesë nivele vlerësimi për gjyqtarët (i pamjaftueshëm, mjaftueshëm, mirë, shumë 

mirë dhe shkëlqyeshëm), duke sjellë si domosdoshmëri nevojën për njohjen e nivelit të 

vlerësimit të bërë nga Shkolla e Magjistraturës në raport me nivelet e vlerësimit të parashikuara 

në Ligjin për Statusin; 

 

13. Sa i përket konvertimit të nivelit të vlerësimit për znj. {…}, për periudhën 2019- 2021, 

Këshilli vlerëson se niveli i vlerësimit “Shumë mirë” përcaktuar nga Shkolla e Magjistraturës 
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në aktin e vlerësimit përkatës, duhet të njehsohet me nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, 

sipas nenit 78, pika 1, shkronja a) të Ligjit për Statusin pasi : 

 

13.1 Duke iu referuar niveleve të vlerësimit të përcaktuara në aktin e vlerësimit të miratuar 

me vendimin nr. 17, datë 02.06.2022 të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, 

rezulton se niveli i vlerësimit “Shumë mirë” përbën nivelin më të lartë të vlerësimit të aftësive 

profesionale të pedagogut të brendshëm të Shkollës. Ky nivel vlerësimi është arritur në bazë të 

një sistemi pikëzimi, të ndërtuar mbi 5 (pesë) komponentë vlerësues : i) Mësimdhënia në 

trajtimin fillestar, për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me pikët maksimale 70 pikë; ii) 

Ekspertiza në trajnimin vazhdues + mbingarkesa, për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me pikët 

maksimale 60 pikë; iii) Aftësia dhe gatishmëria për veprimtari të tjera, për të cilin gjyqtarja 

është vlerësuar me 40 pikë nga 50 pikët maksimale, iv) Botimet shkencore dhe profesionale, 

për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me pikët maksimale 20 pikë dhe v) Etika, integriteti dhe 

komunikimi, për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me pikët maksimale 100 pikë, duke u 

vlerësuar në total me 290 pikë, niveli i vlerësimit “shumë mirë”. Në këto kushte, në zbatim të 

parimit të ligjshmërisë dhe objektivitetit, ky nivel vlerësimi duhet të konvertohet në nivelin më 

të lartë të vlerësimit të gjyqtarit, sipas përcaktimeve të nenit 78, pika 1 të Ligjit për Statusin 

dhe konkretisht me nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm” ; 

 

13.2 Ligji për Statusin në nenin 53, pika 10 përcakton njohjen e nivelit të vlerësimit të bërë 

nga institucioni përgjegjës për gjyqtarin e komanduar, njohje e cila duhet të bëhet mbi baza 

objektive dhe pa ndërhyrë në thelbin e vlerësimit apo metodologjinë përkatëse, duke qenë kjo 

e fundit kompetencë e organit përkatës. Po ashtu në kreun IV, seksioni B, pika 12, të vendimit 

nr. 70, datë 07.02.2020, në të njëjtën mënyrë si në nenin 53, pika 10 të Ligjit për Statusin, 

parashikohet ndër të tjera se: “... niveli i vlerësimit etik dhe profesional nga ky institucion, njihet 

si nivel vlerësimi dhe në kuptim të këtij Vendimi, duke mbajtur në konsideratë në këtë rast 

nivelet e vlerësimit sipas ligjit të posaçëm të institucionit të sistemit të drejtësisë dhe nivelet e 

vlerësimit sipas sistemit të kohës për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve”. 

 

13.3 Këshilli nuk mund të njohë dhe konvertojë më vete nivelet e vlerësimit për secilin nga 5 

(pesë) komponentët vlerësues, që në kuptim të Ligjit për Statusin përbejnë edhe kriteret e 

vlerësimit, pasi kriteret dhe metodologjia e përdorur nga institucioni komandues për arritjen e 

nivelit të vlerësimit në këtë rast, është e ndryshme nga ajo e parashikuar në nenin 78 të Ligjit 

për Statusin, ku niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm” arrihet vetëm nëse gjyqtari vlerësohet si i 

tillë të katërta kriteret e vlerësimit. Për të njëjtin shkak, Këshilli nuk mund të bëjë bashkë me 

konvertimin e nivelit edhe konvertimin e pikëve për secilin komponent vlerësues, pasi jo vetëm 

që një detyrim i tillë nuk parashikohet në ligj, por qëllimi dhe mënyra e ndërtimit të  sistemit 

të pikëzimit sipas Skemës së Vlerësimit të Gjyqtarëve është e ndryshme nga Sistemi i Pikëzimit 

i miratuar nga Shkolla e Magjistraturës.  

 

14. Sa më sipër, Këshilli vlerëson se për znj. {…}, bazuar në parimin e ligjshmërisë dhe 

objektivitetit, niveli i vlerësimit “Shumë mirë” për periudhën kohore  2019- 2021, gjatë kohës 

së ushtrimit të funksionit të pedagoges së brendshme të Shkollës së Magjistraturës, sipas aktit 

të vlerësimit dërguar nr. 292 prot., datë 07.04.2022, kryer duke zbatuar të njëjtën metodologji 
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të  miratuar me vendimin nr. 17, datë 02.06.2022 të Këshillit Drejtues, konvertohet në nivelin 

e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, sipas parashikimeve të neneve 53, pika 10 dhe  78, pika 1, 

shkronja a) të Ligjit për Statusin.  

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 147/a, pika 1, shkronja “a” dhe “ë” të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në nenet 61 pika 1, 63 dhe 86 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, nenet 53, 58, 70 pika 4 dhe 78 të ligjit nr. 96/2016 “Për 

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

e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 70 datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Njohjen e vlerësimit etik dhe profesional në nivelin “Shumë mirë”, të bërë nga Shkolla e 

Magjistraturës për znj. {…}, gjatë kohës së komandimit të saj në pozicionin e pedagoges 

së brendshme, për periudhën e vlerësimit 2019-2021 dhe konvertimin e tij në nivelin e 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, sipas përcaktimeve të nenit 78, pika 1, shkronja a) të ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

2. Akti i vlerësimit datë 07.04.2022 “Formular vlerësimi për pedagogen e brendshme {…}”, 

për periudhën e vlerësimit 2019-2021,  së bashku me këtë vendim, bëhen pjesë e dosjes 

personale të gjyqtares.  

 

3. Një kopje e vendimit t’i njoftohet znj. {…}, sipas kërkesave të nenit 98, të ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 

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

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


