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Xhezair  ZAGANJORI
Kryetar i Gjykates se Larte

Zgjedhja e Anetareve te Keshillit te Larte Gjyqsor
Detyrim Kushtetues dhe Ligjor i Mbledhjes se Pergjithshme te Gjyqtareve

Tirane – 12 dhjetor 2018

E nderuara zonja Ministre e Drejtesise,

Shkelqesi Ambasadore,

Te Nderuar te ftuar dhe perfaqesues te Medias,

Te dashur  Kolege Gjyqtare te te gjitha niveleve,

Sigurisht qe per mua eshte privilegj dhe kenaqesi  e vecante qe ne detyren e Kryetarit te Gjykates

se Larte te kem mundesine te cel punimet dhe te pershendes ne kete Mbledhje te Pergjithshme te

Gjyqtareve te Republikes se Shqiperise, organizuar ne permbushje  te detyrimit Kushtetues dhe

Ligjor per zgjedhjen e gjashte anetareve gjyqtare te Keshillit te Larte Gjyqesor.

Sic dihet tashme, ndryshimet e shumta te bera vitet e fundit nga Ligjvenesi shqiptar ne kuader te

reformes ne drejtesi, prekin dukshem pothuajse te gjitha institucionet dhe mekanizmat e ketij

sistemi. Eshte vleresuar te behen transformime te thella strukturore dhe permbajtesore qe kane te

bejne me menyren e organizimit, gjeresine dhe thellesine e kompetencave, funksionimin dhe

nderveprimin institucional. Per keto aresye, eshte theksuar e ritheksuar ne menyre te

vazhdueshme se qellimi dhe synimi kryesor ka qene dhe mbetet,  nder te tjera, forcimi i

pavaresise se sistemit gjyqsor; rritja e performances, eficences  dhe efektivitetit te tij; lufta ndaj

korrupsionit dhe krimit te organizuar; kultivimi i natyrshem i besimit te qytetareve ndaj sistemit

te drejtesise ne teresi e ne vecanti ndaj sistemit gjyqsor. Padyshim qe keto jane objektiva

ambicioze e legjitime te nje demokracie ende te pakonsoliduar, sic eshte rasti i Shqiperise, por ne

te njejten kohe ato paraqiten edhe si teper te rendesishme po te kemi parasysh funksionet apo

misionin e vecante te sistemit te drejtesise ne demokracine si forme e qeverisjes.  Mjafton te

permendim ketu rolin e saj te pazevendesueshem per implementimin e parimeve te shtetit te se
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drejtes, zhvillimin ekonomik te vendit dhe mbrojtjen e te drejtave dhe interesave te qytetareve,

duke zbatuar me rigorozitet parimin e paanesise dhe barazise se te gjithe subjekteve para ligjit,

pa perjashtim.

Shumica e komunitetit te gjyqtareve e ka mbeshtetur jo vetem ne parim por aktivisht reformen,

duke dhene mendime ne tryeza apo forume te ndryshme  ose duke marre pjese ne grupet e

shumta te punes te krijuara per ceshtje e ligje te vecanta. Ky kontribut mendoj se eshte dhe

mbetet me shume vlere edhe tani gjate implementimit te pjesshem te kesaj reforme, pavaresisht

rolit me te zbehte qe ligji i njeh individualisht te gjithe gjyqtareve ne kete faze. Sidoqofte, duke

shprehur edhe opinionin tuaj, mendoj e besoj se gjithcka do te ece normalisht e ne menyre te

aresyeshme. Kjo eshte ne dobine dhe interesin e te gjitheve, por mbi te gjitha te vete realizimit te

kesaj reforme qe tenton permiresimin apo shendoshjen e te gjithe sistemit te drejtesise ne teresi.

Te dashur kolege,

Detyra qe kemi sot eshte votimi per te zgjedhur gjashte anetaret gjyqtare te Keshillit te Larte

Gjyqsor, si nje nga organet kryesore te te gjithe sistemit te drejtesise, i konceptuar tashme sipas

nje qasje dhe formati krejt te ndryshem  nga Keshilli i Larte i Drejtesise. Ndryshimet e kornizes

kushtetuese e ligjore kane patur ne kete drejtim si objektiv kryesor riformatimin e menyres se

organizimit dhe funksionimit te tij, per te garantuar me shume pavaresi te pushtetit gjyqsor; per

te rritur llogaridhenien, pergjegjesine dhe pergjegjshmerine e gjyqtareve; per te siguruar

mbikqyrjen permanente te funksionimit te te gjithe sistemit, e te tjere. Tashme jane hequr tre

anetaret ex officio te ketij mekanizmi, respektivisht President i Republikes, Ministri i Drejtesise

dhe Kryetari i Gjykates se Larte. Keshilli i Larte Gjyqesor do te perbehet nga 11 anetare, prej te

cileve gjashte anetare do te jene gjyqtare qe perfaqesojne te tre nivelet e gjysorit, ndersa 5 te tjere

emerohen nga Kuvendi, sipas kritereve qe percakton ligji. Anetaret e KLGj parashikohet ta

ushtrojne detyren me kohe te plote per nje periudhe prej pese vjetesh, pa te drejte rizgjedhje te

njepasnjeshme, dhe ne perfundim te mandatit rikthehen ne vendet e meparshme te punes. E njejta

gje parashikohet edhe per pese anetaret e tjere jo gjyqtare te ardhur nga sektori publik.

Nga ana tjeter, duhet patur parasysh apo duhet evidentuar se KLGj do te jete i vetmi organ

pergjegjes per te gjitha ceshtjet qe kane te bejne me administrimin e sistemit gjyqsor, te tilla si

emerimi, vleresimi, promovimi, transferimi dhe masat disiplinore per te gjithe gjyqtaret;

paraqitjen e propozimeve tek President i Republikes per anetaret e Gjykates se Larte;

menaxhimin e administrates gjyqesore; propozimin dhe administrimin e buxhetit gjyqesor;
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miratimin e rregullave te etikes dhe mbikqyrjen e respektimit te tyre; planifikimin strategjik;

raportimin e rregullt per gjendjen e sistemit gjyqsor, e te tjere.

Te nderuar kolege,

Te gjithe e dime qe demokracia dhe shteti i se drejtes kane lidhje te ngushte dhe per me teper

kushtezojne njeri-tjetrin. Pa marre persiper te ndalem gjate, mendoj se mjafton te theksohet ketu

qe vete procesi politik permes te cilit legjitimohen mekanizmat apo institucionet kryesore

demokratike duhet te realizohet brenda kornizes se shtetit te se drejtes. Por nga ana tjeter,

padyshim qe nuk mund te kete shtet te se drejtes, nese ligjet permes te cileve qeverisen qytetaret

e ketij apo atij shteti nuk miratohen dhe nuk marrin realisht jete ne procesin e zbatimit te tyre,

neqoftese nuk miratohen ne menyre demokratike. Megjithate, eshte me shume rendesi te vihet ne

dukje se ky raport i ngushte mes demokracise dhe shtetit te se drejtes nuk eshte dhe nuk mund te

jete teresisht simbiotik.  Ekziston gjithnje rreziku qe shumica demokratike te shperfille, e

ndoshta edhe te neperkembe permes formave e menyrave kryesisht te kamufluara, te drejtat e

pakices apo funksionimin normal te pushteteve te tjera, vecanerisht atij gjyqesor. E kjo eshte

vecanerisht e dukshme dhe mjaft e rrezikshme ne te ashtuquajturat demokraci te reja, ku

mentaliteti i vjeter i trasheguar nga regjimet totalitare vazhdon te jete prezent, e per me teper

edhe te imponohet hera – heres ne jeten e perditshme. E pikerisht kete duhet ta pengoje shteti i se

drejtes, pavaresisht pengesave apo veshtiresive te shumta qe ndeshen ne praktike. Pervec kesaj,

pra pervec ceshtjes kardinale te mentalitetit te kesaj kategorie njerezish, ne demokracite e reja,

vecanerisht ne ato parlamentare, ekziston gjithnje rreziku i devijimit te dukshem demokratik,

sidomos ne rastet kur Ekzekutivi i fuqishem kontrollon praktikisht teresisht dhe per gjithcka edhe

vete Legjislativin, pasi shumica parlamentare qe formalisht e ka zgjedhur ate (pra Ekzekutivin),

eshte njekohesisht ne varesine e tij ne nivel partiak. E partia ne keto vende ende konceptohet si

zoteruesja e kontrolluesja e gjithckaje, duke filluar nga vendet e punes e deri tek interesat dhe

pasurite shteterore… Ne keto kushte, mungon kontrolli institucional dhe llogaridhenia. Ka

arbitraritet ne ushtrimin e pushtetit, ne nje kohe qe normalisht, ashtu sic percakton sot edhe

juristi i shquar Prof. Martin Krygier, “.. autoriteti shteteror duhet te jete ne cdo kohe i qarte,

i kuptueshem, i percaktueshem dhe i parashikueshem per te gjithe shtetasit pa dallim “.

Sigurisht qe edhe ne kete rast, i mbetet serish shtetit te se drejtes te nderhyje e ta luaje fuqishem

rolin e vet ne emer dhe ne interes te vendit dhe te qytetareve. Detyre teper e veshtire, por shume
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e rendesishme e mbase edhe jetike per vete demokracine, sepse eshte pikerisht Rule of Law apo

Shteti i se Drejtes qe lufton keqperdorimin e pushtetit, arbitraritetin dhe anarkine; qe mbron

interesat e individuale dhe publike, duke garantuar paqen sociale dhe zhvillimin e qendrueshem.

Dhe mjeti kryesor i shtetit te se drejtes per ti realizuar keto detyra eshte padyshim ndertimi,

organizimi  e funksionimi i nje sistemi drejtesie te pavarur, funksional dhe operacional. Pra,

sigurisht qe drejtesia eshte komponenti me esencial i tij. Pikerisht per kete arsye, Emanuel Kant

percaktonte se “ …miratimi i ligjit eshte parakusht i domosdoshem per demokracine

liberale dhe lirine e individit ne tersesi, por ne te njejten kohe edhe premise per

organizimin e nje drejtesie efektive dhe sa me te rregulluar…..”.

Te nderuar kolege,….

Perseris se pergjegjesite kushtetuese e ligjore qe bien aktualisht mbi Ne ne kuader te

implementimit te ndryshimeve ne sistemin e drejtesise jane te shumta e teper te rendesishme. Ato

jane jetike per integrimin e vendit dhe interesat e shtetit dhe te qytetareve. Drejtesia duhet te

funksionoje, e per me teper sa me mire. Megjithese disi me vonese, tashme topi eshte ne fushen

tone.  Ne duhet te angazhohemi seriozisht dhe duhet te dime te punojme e kontribojme pa u

lodhur per ndertimin e nje sistemi gjyqsor sa me efektiv, te drejte, eficent e te barabarte, pra te

nje sistemi gjysor modern, ne perputhje me standartet me te avancuara nderkombetare :

- Modern ne kendveshtrimin institucional, duke patur parasysh gjithnje detyrat dhe

pergjegjesite e ngarkuara nga kushtetuta, ligji, shteti dhe shoqeria.

- Modern persa i perket organizimit te punes dhe efikasitetit te saj, duke shfrytezuar me

kete rast arritjet me te mira te shkences e  teknologjise, e ne menyre te vecante progresin

e jashtezakonshem te te ashtuquajtures inteligjence artificiale.

- Modern persa i perket cilesise dhe qartesise se vendimeve gjyqsore.

- Modern per sa i perket implementimit ne nivel kombetar te te drejtes europiane, e ne

vecanti te standarteve te jurisprudences se GjEDr dhe GjEDrNj.

- Modern persa i perket rritjes se dukshme te transparences, llogaridhenies, pergjegjesise

dhe pergjegjshmerise jo vetem te te gjithe sistemit ne teresi, por edhe asaj individuale.

- Modern per sa i perket hapjes, koordinimit dhe bashkepunimit per te miren e punes me

operatoret e tjere te sitemit te drejtesise, sic jane, prokuroria, noteria, avokatia, Shkolla e

Magjistratures, Fakultetet e Drejtesise, e te tjere, por edhe me median, shoqerine civile,

dhe pushtetet e tjera ne shtet e shoqeri.
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- Mordern ne drejtim te bashkepunimit me gjykatat e vendeve te zhvilluara  dhe

mekanizma e partnere te ndryshem nderkombetare.

Une jam i bindur se i gjithe komuniteti i gjyqtareve, si komunitet shume i pergjegjshem,

do te dije te angazhohet me perkushtimin dhe seriozitetin e duhur per tju pergjigjur si

duhet sfidave qe kerkon koha. Padyshim qe ne radhe te pare e mbi te gjitha kjo eshte

detyra jone kushtetuese dhe ligjore ndaj shtetit dhe shoqerise shqiptare, ndaj te ardhmes

se vendit tone, por ne te njejten kohe eshte edhe pergjigja me e mire ndaj anatemimit,

perfoljes apo skepticizmit te tepruar e pavend qe fatkeqesisht shfaqet jo rralle ne

opinionin publik apo nga pushtetet e tjera ndaj nesh. Gjyqtaret mund te kene nevoje per

shume gjera  per permiresimin e punes, por mendoj se ajo qe eshte me e rendesishmja per

ne sot eshte vleresimi real dhe objektiv nga te gjithe per pjesen me te mire te gjyqtareve

te vendit per punen e palodhur, plot pasion e perkushtim qe realizojne cdo dite ne

mbrojtje te interesave te shtetit e qytetareve, duke u perballur shpesh me tensione,

presione e kercenime  te botes se krimit, me mashtrues qe vijne nga sektori publik apo

privat, me grabites te prones se perbashket apo parave te taksapaguesve shqiptare, me

shkeles te ligjit me status te vecante ne institucionet shteterore apo ne politike qe

kerkojne perfitime te padrejta  E nje vleresim i tille i munguar apo i mohuar per pjesen

me te madhe te gjyqtareve ka rendesi teper te madhe sot. Qendron mbi gjithcka.

Te nderuar kolege,

Duke perfunduar, me lejoni tju ftoj edhe nje here per tu angazhur ne permbushjen sa me

mire e ne menyre sa me korrekte te angazhimit qe kemi, realizimin e detyrimit kushtetues

per zgjedhjen e gjashte anetare gjyqtare per ne Keshillin e Larte Gjyqsor.

Nga ana tjeter, meqenese praktikisht jemi pothuajse ne mes te muajit dhjetor, shfrytezoj

rastin per tju derguar  te gjitheve Urimet me te mira, me te sinqerta e me te perzemerta

per festat e fundvitit. Per ju, familjet dhe te dashurit tuaj uroj me gjithe zemer qe ne vitin

2019 te keni shendet, qetesi, mbaresi dhe suksese si ne pune ashtu edhe ne jete.

Faleminderit

Tirane, 12 dhjetor 2018


