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Ju jeni emëruar nga Këshilli Botëror si anëtar i Gjykatës së Arbitrazhit të ICC-së për dy 
mandate radhazi. Mandati juaj merr mbaron në qershor 2021. A mund të na tregoni në lidhje 
me këtë "udhëtim"? 
  
Të qenit Anëtar i Gjykatës së Arbitrazhit të ICC-së për gati 7 vjet, ka qenë një privilegj i madh 
dhe një sfidë e vërtetë profesionale. Sekretariati i ICC-së që ndihmon Gjykatën e Arbitrazhit të 

ICC-së në punën e saj rutinë është unik dhe i pakonkurrueshëm nga institucionet e tjera të 
arbitrazhit. Nuk është vetëm një mbikëqyrës i zbatimit korrekt dhe rigoroz të Rregullave të 

ICC-së për të siguruar një proces ligjor efikas dhe të shpejtë që përfshin mosmarrëveshje 
komplekse me palë që vijnë nga një larmi sferash ligjore dhe kulturash, por edhe një organizatë 

me të vërtetë Ndërkombëtare e cila rrezaton cilësi jashtëzakonisht të lartë në vendimet e 
arbitrazhit të dhëna nën kujdesin e saj dhe siguri për sa i përket zbatimit dhe integritetit në 

sytë e biznesit ndërkombëtar. 
   
A mund të ndani me ne atë që përfshin roli i një anëtari të Gjykatës së Arbitrazhit të ICC-së? 
 

Pas emërimit të tij ose të saj dhe emërimit pasues nga Këshilli Botëror i ICC-së, një Anëtar i 
Gjykatës së Arbitrazhit të ICC-së duhet të veprojë i pavarur nga komiteti ose grupet lokale në 

kryerjen e detyrave të tij ose të saj. Anëtari i Gjykatës së Arbitrazhit  të ICC-së mund të luajë 
një rol kryesor duke marrë pjesë në mënyrë aktive në Sesionin e Komitetit ose Sesionin Plenar 

për të kryer detyrat e caktuara, të cilat në thelb janë të natyrës administrative, si shqyrtimi i 
hollësishëm i vendimeve të gjykimit dhe përcaktimi i kostos së lidhur me arbitrazhin dhe selinë 

e arbitrazhit; duke bërë emërimin e anëtarit të Tribunalit ose Presidentit të tij; trajtimin e 
sfidave kundër arbitrave të caktuar; miratimin e Kushteve të Referencës; caktimin e afateve 

për tribunalin për të lëshuar vendimet e tij finale, etj. Një nga detyrat më të rëndësishme për 

një Anëtar të Gjykatës së Arbitrazhit të ICC-së është shqyrtimi i vendimit përfundimtar. 
Gjykata e Arbitrazhit e ICC-së është niveli i tretë e kontrollit ose rishikimit në procesin e 

shqyrtimit të projekt-vendimeve pas Ekipit të Konsulentëve të ngarkuar, Këshillit Drejtues dhe 
Sekretarit të Përgjithshëm. Kontrolli nga këto tre nivele siguron cilësinë dhe qëndrueshmërinë 

e vendimit përfundimtar. Kjo është arsyeja kryesore pse Vendime Finale të lëshuara nën ICC-
në gëzojnë reputacion të madh, besueshmëri dhe zbatim pothuajse automatik në të gjithë 

botën.  
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

INTERVISTË 
 

Anëtar i Gjykatës së Arbitrazhit ICC 
Një përvojë jetësore 



Duke pasur një orar të ngjeshur pune, a ishte e vështirë për ju të angazhoheshit në Gjykatën 
e ICC-së? 
  
Ishte e vështirë duke pasur parasysh agjendën time të ngjeshur. Sidoqoftë, duhej të 

përmbushja pragun mujor për pjesëmarrje. Isha i gatshëm të merrja pjesë në mënyrë aktive, 
kryesisht, në Seancat Plenare të Gjykatës ku çështjet më komplekse janë ato me palë Shtetet 

pjesë të mosmarrëveshjeve dhe sfida delikate kundër arbitrave dhe ku trajtohen ato çështje që 
nuk zgjidhen nëpërmjet sesioneve të Komitetit. 

  
Pas një reflektimi, si mendoni se ka ndikuar ky pozicion në karrierën tuaj? 
  
Në shumë mënyra, do të thosha dhe, para së gjithash, sepse hapi një horizont dhe dimension të 

ri në profesionin tim si avokat dhe në fushën e arbitrazhit, të cilit i jam përkushtuar për më 
shumë se 15 vjet. Unë jam bërë tani pjesë e një rrjeti të gjerë profesionistësh - avokatë të 

shquar dhe me rëndësi - ish-anëtarë si dhe anëtarë të tanishëm të Gjykatës së Arbitrazhit të 
ICC-së me të cilët rrisim dhe forcojmë marrëdhëniet tona për të promovuar politikat, filozofinë 

dhe idealet e arbitrazhit të ICC-së në nivel lokal dhe rajonal.  
   

Nëse do të duhej ta përshkruani përvojën tuaj me një fjali, si do të ishte? 
  

Një përvojë që mund të ndihet dhe jetohet vetëm një herë në jetë. 
  

Cilat janë komentet tuaja për amendimet e paraqitura në Rregullat e Reja të Arbitrazhit të 
ICC-së? 
  

Mendoj se ndryshimet që hynë në fuqi që nga janari 2021 janë pasqyrim i realiteteve të reja që 
praktikuesit e arbitrazhit, tribunalet dhe përdoruesit po prekin në të gjithë botën. 

 
Si zakonisht, ICC-ja është në ballë me përpjekjet e saj të vazhdueshme për t’i ngritur 

procedurat e arbitrazhit ndërkombëtar në një nivel më të lartë dhe, në të njëjtën kohë, për të 
ruajtur me fanatizëm efikasitetin, integritetin dhe transparencën e tyre. 

 
Nëse do të këshillonit klientin tuaj për zgjedhjen e Rregullave të Arbitrazhit të ICC-së, çfarë 
argumenti do t'i ofronit? 
  

Rregullat e ICC-së janë Rregullat më të përshtatshme dhe të parashikueshme për përdorimin e 
klientëve. Jo sepse e them unë, por është fakt historik që statistikat dëshmojnë se ICC-ja është 

institucioni numër një ndërkombëtar i arbitrazhit në botë që trajton numrin më të madh të 
çështjeve në vit dhe kjo është meritë, jo vetëm e punës me cilësi të lartë të Gjykatës së 

Arbitrazhit të ICC –së, por edhe e Rregullave të Arbitrazhit të ICC-së, të cilat janë provuar që 
janë mjeti më efektiv që mund të përdorë biznesi ndërkombëtar.  

 
 



Ju keni punuar si konsulent në çështjet e arbitrazhit. Nëse do ta shikonim arbitrazhin si një 
arenë luftimi, cilat janë "armët" kryesore që duhet të ketë një avokat për të fituar çështjen? 
  
Arbitrazhi kërkon përvojë të gjerë në orientimin procedural dhe njohuri specifike enciklopedike 

për një industri specifike në lidhje me mosmarrëveshjet. 
 

Si do ta përshkruanit evolucionin e arbitrazhit në Shqipëri dhe si e shihni të ardhmen e tij?  
  

Evolucioni i arbitrazhit në Shqipëri duket se është ende një sfidë. Sidoqoftë, me miratimin e 
Aktit të Ri në Arbitrazh, besoj se se arbitrazhi do të ketë fillesat e tij për t’u shërbyer kryesisht 

nevojave dhe interesave të komunitetit lokal të biznesit dhe pse jo, për ta projektuar 
Shqipërinë, një ditë, si një vend tërheqës i arbitrazhit për biznesin ndërkombëtar. 

 
Cila do të ishte këshilla juaj për lexuesit që përpiqen të jenë të suksesshëm në arbitrazhin 
ndërkombëtar dhe çfarë librash dhe materiali referues do t'u sugjeronit të lexojnë dhe t'u 
referohen? 
 
Si material referues, unë do të rekomandoja "Fouchard Gaillard Goldman mbi Arbitrazhin 

Ndërkombëtar Tregtar" dhe nga burimet e ICC-së, në veçanti, komentet dhe Shënimet e ICC-së 
për Tribunalin dhe Palët.  

 
Për të qenë të suksesshëm në arbitrazhin ndërkombëtar, duhet të përkushtoheni për të kuptuar 

filozofinë e këtij arbitrazhi, praktikën e tij dinamike dhe parimet në të cilat mbështetet. 
  

 

Mohim: Pikëpamjet dhe mendimet e shprehura në këtë intervistë janë vetëm deklarata 
personale të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimin e ICC Albania. I gjithë 
informacioni i postuar është thjesht për qëllime arsimore dhe informuese. 
Versioni origjinal i intervistës është në gjuhën angleze. 
 


