
  

 

E nderuar znj. Ministre e Drejtësisë,  

E nderuar Sh. S. Znj. Yuri Kim, Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,  

I nderuar Sh. T. Z. Luigi Soreca, Ambasador i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri,  

Të nderuar pjesëmarrës, 

 

Më lejoni fillimisht në emrin tim dhe të anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit t’ju falënderoj 

dhe siguroj që falë mbështetjes suaj dhe punës sonë të përbashkët, sot kemi një arkitekturë të sistemit të ri 

të drejtësisë në vendin tonë, produkt i Reformës së parë Ndërsektoriale në Drejtësi 2016 – 2020. Kjo, 

thënë në kuptimin më konkret të dizenjimit të saj, fillimisht, nga një kornizë e re ligjore me institucione 

të reja e të pavarura qeverisëse të këtij sistemi, që nisi me procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve, një proces unik në historinë e drejtësisë shqiptare dhe jo vetëm.  

E kemi filluar këtë proces në tetor të vitit 2017 dhe nga dita e parë e deri më sot mund të themi se me 

gjithë vështirësitë e fillimit, rezultatet e punës sonë i atashohen rezultateve të të gjitha institucioneve 

zbatuese dhe kontribuuese të kësaj reforme, duke shënuar një progres të vlerësuar vit pas viti edhe në 

raportet e Komisionit Evropian dhe të partnerëve ndërkombëtarë të vendit tonë.  

Përpos ndryshimit që solli kjo reformë, procesi i rivlerësimit pastroi sistemin e vjetër nga gjyqtarët dhe 

prokurorët që nuk e meritonin të qëndronin në detyrë, duke dhënë mesazhe të qarta dhe duke ndikuar në 

krijimin e një mendësie të re, me qëllim krijimin e besimit të publikut tek institucionet e drejtësisë dhe 

shteti i së drejtës.  

 

Në këtë proces rol të rëndësishëm kanë dhënë, përveç institucioneve shqiptare, edhe vëzhguesit 

ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, të cilët gjej rastin t’i falënderoj për punën 

dhe kontributin tyre të çmuar, sikurse gjatë këtyre viteve reforme kemi pasur mbështetjen e Kuvendit dhe 

institucioneve të ekzekutivit, të cilët kanë qenë të vëmendshëm ndaj çështjeve të adresuara nga Komisioni 

i Pavarur i Kualifikimit, duke dhënë mbështetjen, në funksion të përmbushjes së misionit dhe objektivit 

tonë. 

Sigurisht pritshmëritë janë të larta. Po ashtu, edhe angazhimi dhe këmbëngulja e të gjithë anëtarëve të 

Komisionit, janë në të njëjtën frekuencë me objektivin që synohet të arrihet dhe rezultatet që priten të 

arrihen nga Komisioni, siç parashikohet në Strategjinë Ndërsektoriale në Drejtësi, 2021 – 2025.  



  

Strategjia Ndërsektoriale e re në Drejtësi në Qëllimin e Politikës 11 dhe në 2 Objektivat Specifike të saj, 

e vendos Komisionin e Pavarur të Kualifikimit – si institucion përgjegjës, duke i atashuar njëkohësisht 

edhe rezultatet e pritshme2 për finalizimin  e procesit të rivlerësimit të të gjitha subjekteve. Këto politika 

dhe objektiva specifike janë njëherësh përgjegjësi dhe shtysë që Komisioni të përmbushë misionin e tij 

kushtetues sipas projeksioneve dhe afateve që vendos strategjia në fjalë.  

Komisioni ka qenë aktiv dhe kontribuues në procesin konsultativ të kësaj draft-strategjie të udhëhequr nga 

Ministria e Drejtësisë, duke marrë pjesë aktivisht në takimet e organizuara, duke dërguar komentet lidhur 

me draftin përkatës.  

 

Më lejoni të ritheksoj se pas një viti të vështirë pandemie, që ndikoi direkt në ritmet e procesit të 

rivlerësimit, Komisioni nuk e ndërpreu punën edhe pse nën protokolle të rrepta anticovid. Në vitin 2021, 

falë edhe eksperiencës së konsoliduar gjatë këtyre viteve, por edhe nën dritën e jurisprudencës së Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut, u certifikuam si gjykatë e krijuar me ligj dhe e pavarur, që kryejmë 

një proces ligjor të bazuar në parime dhe standarde të gjithëpranuara nga institucionet brenda dhe jashtë 

vendit. Më lejoni gjithashtu, që në këtë takim mos të ndaloj në statistikat, por t’ju bëj me dije se Komisioni 

i Pavarur i Kualifikimit deri më sot ka përfunduar procesin e rivlerësimit për 421 subjekte, nga të cilat 

vetëm 174 prej tyre janë konfirmuar në detyrë, pjesa tjetër janë larguar nga sistemi. Gjithashtu, Komisioni, 

me hedhjen e shortit të fundit të datës 15 qershor 2021, ka përmbyllur shortimin e plotë të 801 subjekteve 

të rivlerësimit, për të cilët ka nisur procesi i rivlerësimit.  

 

Duke analizuar këto rezultate të punës së Komisionit, dëshiroj t’ju falënderoj për besimin e dhënë dhe për 

mbështetjen tuaj në këtë proces. Kjo na motivon që të punojmë pa shteruar forcat dhe kontributin tonë në 

konsolidimin e institucioneve të sistemit të ri të drejtësisë dhe në arritjen e standardeve të larta që projekton 

Reforma e re Ndërsektoriale në Drejtësi, 2021 – 2025.  

 

Faleminderit!  

                                                           
1Qëllimi i Politikës 1: “Institucionet e qeverisjes në drejtësi te punojnë në përputhje me kërkesat e zbatueshme ligjore dhe standardet 

evropiane dhe këto institucione janë të pavarura dhe punojnë me profesionalizëm, efikasitet dhe ruajnë standardet e llogaridhënies”. 
2Objektivi Specifik 1.1: Zbatimi dhe finalizimi i procesit të rivlerësimit kalimtar  në mënyrë efektive dhe efikase, siç parashikohet nga 

Kushtetuta dhe ligji. 

Rezultati 1.1.1: Procesi i Vetting-ut të ketë përfunduar deri në vitin 2024 për të tria kategoritë e subjekteve të rivlerësimit (gjyqtarë, prokurorë, 

këshilltarë dhe ndihmësligjorë). 

Rezultati 1.1.2: Rregullat përkatëse, praktikat e mira, njohuritë, kapacitetet dhe mësimet e marra transferohen siç duhet në institucionet 

përkatëse të qeverisjes së sistemit të drejtësisë për vlerësime të mëtejshme të qëndrueshme dhe të besueshme për gjyqtarët, prokurorët dhe 

këshilltarët ligjorë. 

 
 
 


