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ABSTRAKT  

Ky punim synon të paraqes rolin e etikës gjyqësore si një faktor i rëndësishëm për rritjen e 

besimit të publikut ne sistemin gjyqësor. Gjyqtaret, në përmbushje të funksioneve të tyre, duhet 

të veprojnë gjithmonë në mënyrë që të ruajnë dinjitetin, përgjegjësinë, pavarësinë dhe 

paanësinë e organeve gjyqësore. Ata kanë të drejtën dhe detyrimin t’i zgjidhin çështjet që iu 

parashtrohen me paanësi, duke u mbështetur në fakte dhe sipas ligjit, pa qenë objekt ndikimesh, 

presionesh, kërcënimesh apo ndërhyrjesh të padrejta direkte apo indirekte. Procesi gjyqësor 

duhet të zhvillohet jashtë çdo ndërhyrjeje. Drejtësia përveç se jepet duhet edhe të duket që po 

jepet. Mbrojtja e pavarësisë efektive të çdo gjyqtari është e lidhur me formën e duhur të 

përgjegjshmërisë së tij, esenciale për to për mendimin tim është etika. Për një gjyqtar nuk 

mjaftohet të thuhet se çfarë është e ligjshme është edhe etike. Rregullat etike vendosin 

shpeshherë kritere më të larta se ligji. Etika përfaqëson standardet më të larta, të cilat gjyqtarët 

veçanërisht duhet të përpiqen të ruajnë.  

 

Hyrje 

1. Kodi i etikës gjyqësore si domosdoshmëri në sistemin gjyqësor 

Gjyqtarët janë zyrtarë të rëndësishëm shtetëror autoriteti i të cilëve shtrihet në çdo sferë të jetës 

shoqërore, të cilët përmes procesit të zgjedhjes së kontesteve që paraqiten mes njerëzve dhe 

zbatimit të ligjeve, ata definojnë të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, vendosin për çështje të 

rëndësishme në sektorin publik dhe privat, si dhe vendosin lidhur me veprimet e zyrtarëve tjerë 

shtetëror. Kështu që, vendosja e një pushtetit kaq të madh tek gjyqtarët kërkon që ata të kenë 

standarde të larta të sjelljes së tyre, si brenda ashtu edhe jashtë gjykatave. 

                                                           
 Mc. Albina Shabani Rama, nga Prishtina, Inspektore në Zyrën e Prokurorit Disiplinor ne Prokurorin e Shtetit, 

kandidate per gjyqtare. 
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Për të përcaktuar këto standarde të sjelljes tanimë është pranuar ideja se është e domosdoshme 

nxjerrja e një kornize të rregullave të etikës gjyqësore, që siguron se gjyqtarët dhe publiku janë 

të vetëdijshëm për parimet që udhëheqin gjyqtarët në jetën e tyre personale dhe profesionale. 

Nxjerrja e rregullave të etikës gjyqësore nëpër shtete të ndryshme jo gjithherë është mirëpritur, 

edhe atë kryesisht duke e ndërlidhur me ndeshjen që këto rregulla kanë me parimin e pavarësisë 

së gjyqësorit. Dihet se parimi i pavarësisë së gjyqësorit konsiderohet si standard i 

domosdoshëm për çdo shoqëri demokratike, dhe në këtë kontekst është përmendur shpesh si 

argument që nëse nxjerrën rregulla të sjelljes për gjyqtarët, atëherë kufizohet kjo pavarësi e 

tyre. Ekziston një bindje që përcaktimi i standardeve gjyqësore të sjelljes dhe kërkimi i 

përgjegjësisë për shkeljen e tyre ndërhynë në pavarësinë e gjyqësorit. E në anën tjetër, që të 

ekzistojë besimi i qytetarëve tek sistemi gjyqësor, gjyqtaret duhet të jenë në gjendje që të 

ofrojnë besueshmëri, e cila arrihet përmes respektimit të rregullave dhe parimeve etike.  

Sidoqoftë, në pjesën më të madhe të shteteve, këto dy elemente, pra pavarësia e gjyqësorit dhe 

përgjegjësia e gjyqtarëve shihen si plotësuese për njëra tjetrën dhe që kanë të njëjtin qëllim, 

avancimin e gjyqësisë së pavarur dhe rritjen e besimit të publikut në kapacitetin e gjyqtarëve. 

Jo vetëm besimi i publikut por edhe suksesi i gjykatave varet në një masë të madhe në bazë të 

zbatimit të kodit të etikës. Nëse gjyqtarët e kryejnë funksionin e tyre etik, duke mos anashkaluar 

edhe atë profesional, publiku do të ketë besim dhe respekt në institucionet gjyqësore dhe do të 

veprojnë në përputhje me vendimet e tyre. 

Ky besim nuk mund të mbahet dhe të përforcohet në qoftë se gjyqtarët nuk janë në përputhje 

me këtë kod dhe në qoftë se ata nuk i respektojnë standardet më të larta të sjelljes korrekte 

etike. Gjithashtu, në qoftë se shteti nuk siguron se gjyqësori i ka në dispozicion të gjitha mjetet 

e nevojshme dhe burimet për të iu mundësuar atyre për të kryer detyrat e tyre në mënyrë efikase 

dhe në kohë të arsyeshme.  

Në kohën kur u paraqiten si nevojë e domosdoshme rregullat etike, krahas përgatitjes 

profesionale ka qenë dileme se kush duhet ti nxjerr këto rregulla duke marrë parasysh se kjo 

kornizë e rregullave gjyqësore direkt ndikon në pavarësinë e gjyqësorit. 

Marrë parasysh se çështja e pavarësisë gjyqësore duhet të rregullohet nga vet kjo degë e 

pushtetit shtetëror dhe të mos lejohet intervenimi nga ana e pushtetit legjislativ apo ekzekutiv, 

atëherë edhe çështja e kodifikimit të etikes që është thelbësore për përcaktimin e pavarësisë së 

gjyqësorit dhe hyn në pjesën ku prek pavarësinë e gjyqësorit duhet të rregullohet nga vet 

pushteti  gjyqësor. Duke u nisur nga fakti i sipërpërmendur, gjyqësori është ai që duhet të merr 

rol proaktiv në nxjerrjen e kodeve dhe rregullave të etikës, pa pritur ndërhyrjen e legjislativit 

ose ekzekutivit. Është pikërisht procesi i nxjerrjes së këtij kodi që ndikon në zbatimin e tij, 

prandaj ky proces duhet të reflektoj domosdo edhe diskutimet dhe mendimet e gjyqtarëve dhe 

këto parime të nxjerrën me miratimin e tyre. 

 

Etika është element thelbësor për rolin e gjyqtarëve. Njohja dhe zbatimi i  rregullave të etikes 

është thelbësore për të garantuar sundimin e së drejtës, demokracinë dhe qeverisjen e mirë në 

çdo shoqëri. 
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3. Historiku i paraqitjes se kodit të etikës gjyqësore 

Përderisa të gjitha shtetet e pranojnë se rregullat etike dhe morale janë më se të domosdoshme 

jo vetëm për sigurim të besimit të publikut por edhe për ti udhëzuar vet gjyqtaret se si te sillen 

në situatë të ndryshme, jo të gjitha shtetet e kanë rregulluar këtë çështje njëjtë, disa me kode 

gjyqësore, pjesa dërmuese kanë nxjerrë vetëm rregulla të etikës për të siguruar një gjyqësor më 

të mirë. 

Kodi i Etikës Gjyqësore si përmbledhje e rregullave etike, për herë të parë është paraqitur në 

SHBA, në vitin 1924, nga Asociacioni i Avokatëve Amerikan (American Bar Association) i 

cili e bënë çështjen e etikës problem qendror. Këto përpjekje në SHBA nuk janë ndalur që 

atëherë dhe rregullat e tilla janë rishkruar dhe ndryshuar shumë herë dhe së fundi në vitin 2010 

është nxjerrë kodi më i ri. Tani në botë thuajse janë nxjerrë kudo kode të etikës gjyqësore, të 

cilat shihen si garantues të integritetit gjyqësor. Iniciativat për nxjerrjen e tyre kanë ardhur në 

momente të ndryshme, duke filluar nga takime të ndryshme ndërkombëtare, nga vet gjyqtarët, 

gjykatat e gjithashtu edhe nga avokatët. Në vitin 1998 është nxjerrë Karta Evropiane për 

Statutin e Gjyqtarëve. Në vitin 1999 është nxjerrë një kod i tillë në Indi, pastaj në vitet në vijim 

edhe në Afrikë të Jugut, Australi, etj. 

Edhe në Kosovë me 25 prill 2006 është nxjerr Kodi i Etikes Gjyqësore nga Këshilli Gjyqësorë 

i Kosovës, i cili paraqet një tërësi të standardeve dhe normave morale që ju ndihmon gjyqtarëve 

që të pajisen me një ndër aftësitë me themelore, aftësinë për të gjykuar dhe vendosur me 

ndershmëri e paanësi, pa u ndikuar nga faktorët e jashtëm dhe të liruar nga çdo formë e 

presionit. 

Gjyqtarët, gjithashtu janë edhe të obliguar të veprojnë në përputhje me këtë Kod të Etikës dhe 

mosrespektimi i tij sjell deri te përgjegjësia disiplinore. 

 

3. Përmbajtja e Kodit të Etikës Gjyqësore 

Kodi i etikës gjyqësore ka për qellim që ti përcaktoj standardet për sjelljet etike të gjyqtarëve 

përmes parimeve të cilat shërbejnë si instrumente për të mbajtur gjyqtarët në binarët e 

pavarësisë, paanësisë, profesionalizmit dhe transparencës. Parimet themelore janë parimi i 

pavarësisë, parimi i paanësisë, parimi i integriteti, respektimi i të drejtave të palëve në 

procedurë etj. Gjyqtarët duhet që gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre ti respektojnë parimet 

etike të sjelljes profesionale. Këto parime nuk përfshijnë vetëm detyrime që mund të 

sanksionohen me masa disiplinore por gjithashtu ofrojnë udhëzime për gjyqtarët se si duhet të 

sillen gjatë ushtrimit  të veprimtarisë së tyre. 

 

4. Parimi i pavarësisë 

Pavarësia e gjyqësorit është parakusht për sundimin e ligjit dhe një garanci themelore për një 

gjykim të drejtë.  Pavarësia e gjyqësorit duhet të jetë ligjore, funksionale dhe financiare. Ajo 

duhet të garantohet dhe mbrohet nga degët tjera të pushtetit, nga palët që kërkojnë drejtësi, nga 
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gjyqtaret tjerë dhe shoqëria në përgjithësi përmes rregullave kombëtare të nivelit më të larte. 

Shteti dhe secili gjyqtar janë përgjegjës për promovimin dhe mbrojtjen e pavarësisë së 

gjyqësorit.262 Pavarësia e gjyqësorit garantohet në veçanti me mënyrën e rekrutimit, nominimit 

deri në moshën e pensionimit, ngritjen në pozitë, pamundësinë e shkarkimit, trajnimin, 

imunitetin gjyqësor, disiplinën, kompensimin dhe financimin e gjyqësorit. 

Pavarësia e gjyqësorit nuk është privilegj i gjyqtarit individual. Ajo është përgjegjësi e çdo 

gjyqtari që i mundëson atij për të gjykuar një kontest me ndershmëri dhe paanshmëri ne bazë 

të ligjit dhe provave, pa presion apo frike për ndërhyrje nga jashtë. Thelbi i parimit të pavarësisë 

së gjyqësorit është liria e plotë e gjyqtarit për ti shqyrtuar dhe vendosur rastet para gjykatës dhe 

asnjë palë e huaj duke përfshirë pushtetin legjislativ, qeverinë, individët apo gjyqtaret e tjerë 

nuk duhet të ndërhyjnë ose të përpiqen për të ndërhyrë në mënyrën se si një gjyqtar zhvillon 

një rast dhe merr vendim. Pra, gjyqtari ushtron funksionin gjyqësor në mënyrë të pavarur në 

bazë të vlerësimit të fakteve dhe sipas kuptimit të ndërgjegjshëm të ligjit, i lirë nga çdo ndikim 

i jashtëm, shtytje, presion, kërcënim ose ndërhyrje e drejtpërdrejtë ose e tërthortë nga cilido 

kënd dhe për çfarëdo arsye. Gjyqtari duhet të inkurajoj dhe të mbrojë ushtrimin e detyrave 

gjyqësore dhe të ruaj pavarësinë institucionale të gjyqësorit. Ai duhet të promovoje standarde 

të larta të sjelljes gjyqësore në mënyrë që të rris besimin e publikut në sistemin gjyqësor që 

është parakusht thelbësor për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit. 

 

5. Parimi i paanshmërisë 

Paanshmëria është thelbësore për ushtrimin e rregullt të funksionit gjyqësorë. Kjo vlen jo vetëm 

për vendimin por edhe për procesin përmes të cilit është marrë vendimi. Për të kuptuar më mirë 

parimin e pavarësisë, duhet të kihet parasysh se pavarësia është parakusht i domosdoshëm i 

paanshmërisë. Një gjyqtar mund të jete i pavarur dhe të mos jetë i paanshëm, mirëpo një gjyqtar 

që nuk është i pavarur nuk mundet assesi të jetë i paanshëm. 

Paanshmëria është cilësi themelore që kërkohet nga një gjyqtar dhe është atribut thelbësorë i 

gjyqësorit, ajo duhet të ekzistoj edhe si çështje faktike por edhe si çështje e perceptimit të 

arsyeshëm. Nëse përceptohet se gjyqtari nuk ka vepruar në mënyrë të paanshme, atëherë ky 

përceptim shkakton krijimin e një ndjenje të padrejtësisë që ndikon në dëmtimin e besimit në 

sistemin gjyqësorë. Ky perceptim mund të lind për disa arsye si konflikti i interesit, sjellja e 

gjyqtarit gjatë detyrës apo edhe nga veprimet ose aktivitetet e gjyqtarit jashtë gjykatës. 

Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka sqaruar se ka dy aspekte të parimit të paanshmërisë263. Së 

pari gjyqtari duhet të jete subjektivisht i paanshëm d.m.th nuk duhet të këtë ndonjë paragjykim 

apo anshmëri personale. Paanshmëria personale duhet të supozohet, përveç kur ka arsye për të 

besuar të kundërtën. Së dyti, gjyqtari duhet gjithashtu të jetë i paanshëm nga një këndvështrim 

objektiv, pra ai duhet të ofroj garanci të mjaftueshme për të përjashtuar çdo dyshim legjitim në 

këtë drejtim, duke përfshirë nga paraqitja e tij e deri te sjellja personale. Nëse një gjyqtar duket 

të jetë i anshëm kjo e dëmton besimin e publikut ne sistemin gjyqësorë. Prandaj, gjyqtari duhet 

                                                           
262 Magna Karta për Gjyqtarët, 17-19 nëntor 2010 Strasburg 
263 Gregory vs Mbretëria e Bashkuar, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ( 1997)  
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të përjashtoj veten nga të gjithë aktivitetet të cilat mund të perceptohen se vendimi i gjyqtarit 

mund të ndikohet nga faktorët e jashtëm. Vet termi anshmëri përkufizohet si një prirje, aftësi 

apo predispozitë ndaj njërës apo tjetrës palë për një rezultat të caktuar. Anshmëria është gjendje 

mendore, qëndrim apo pikëpamje e cila ndikon tek gjyqtari për të ushtruar funksionin e tij në 

mënyrë të paanshme. Njëanshmëria mund të manifestohet gojarisht apo fizikisht përmes 

përdorimit të epiteteve, fyerjeve, pseudonimeve, gjuhës trupore dhe shprehjes së fytyrës. 

Gjyqtari do të sigurojë se sjellja e tij si brenda ashtu edhe jashtë gjykatës ruan dhe rrit besimin 

e publikut, profesionisteve ligjor dhe të palëve në paanshmërinë e tij dhe atë përmes shmangies 

nga komunikimi ex parte, nga “kontrollimi“ i sjelljeve edhe fjalëve të tij edhe jashtë gjykatës 

dhe kujdesi për konflikt te interesit aty kur është i domosdoshëm.  

 

6. Integriteti 

Integriteti është element thelbësor për ushtrimin e funksionit të gjyqtarit, është atribut i 

ndershmërisë dhe drejtësisë. Komponentët e integritetit janë ndershmëria dhe morali gjyqësorë. 

Gjyqtari duhet gjithmonë dhe jo vetëm gjate ushtrimit të detyrës zyrtare, të veproj me nder dhe 

të jetë i virtytshëm në sjellje dhe karakter. Integriteti si koncept nuk mund të shkallëzohet, ai 

është absolut. Në gjyqësor integriteti është më shume se virtyt është një domosdoshmëri, sepse 

besimi i publikut tek institucionet e drejtësisë nuk varet vetëm nga profesionalizimi i gjyqtarëve 

por edhe nga integriteti i tyre moral. Është detyrë e tyre që jo vetëm të vendosin për çështje në 

mënyrë të ndershme dhe të paanshme por edhe ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të tille që të 

mos ngjallin asnjë dyshim për të kundërtën. Prandaj, aftësia e tyre profesionale është vetëm 

njëra anë e medaljes, ana tjetër po aq e rëndësishme është sigurimi i besimit të publikut në 

paanshmërinë e tyre. Andaj, nga gjyqtaret pritet që të jenë jo vetëm një “gjyqtar i mirë’ por 

edhe një “qytetar i mirë” sepse sjellja dhe imazhi i tij ndikojnë edhe në sistemin gjyqësor në 

tërësi. E gjithë kjo arrihet përmes një standardi të lartë në jetën private dhe publike, sjelljes në 

gjykatë dhe respektimit rigoroz të ligjit. 

Integriteti është një karakteristikë e brendshme që do të thotë se një person vepron në përputhje 

me parimet dhe vlerat specifike, se nuk bën kompromise, as në punë, as në jetën private. Do të 

thotë një kryerje e detyrave të punës në mënyrë të ndershme, me mirëbesim, korrektësi dhe me 

zell. Në fakt, integriteti manifestohet në kryerjen e akteve gjyqësore me objektivitet, me barazi 

të plotë, duke plotësuar kushtet e ligjit, të gjitha këto për ligjshmërinë e aktit.  

 

7. Konkludimi 

Drejtësia është shtylla vertebrale e çdo shoqërie demokratike. Sundimi i ligjit dhe pranimi i 

vlerave dhe parimeve të tij nënkupton besimin tek drejtësia. Që të ekzistojë besimi i qytetarëve 

tek sistemi, profesionistët e sistemit të drejtësisë duhet të jenë në gjendje që të ofrojnë 

besueshmëri. Ata duhet të kenë sjellje të paqortueshme dhe sjellje profesionale shembullore 

sepse perceptimi i publikut lidhur me punën e gjyqësorit ndikon direkt në besueshmërinë ndaj 

sistemit gjyqësor dhe është publiku ai që gjykon përfundimisht për përformancën etike të 
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gjyqësorit. Prandaj, secili gjyqtar duhet të sillet dhe të veproj në bazë të ligjit dhe rregullave 

etike të Kodit të Etikes Gjyqësore.  

Si përfundim, duhet ritheksuar se etika gjyqësore është brengë e përbashkët e gjyqtarëve dhe 

tërë komunitetit të juristëve dhe për më tepër nuk konsiderohet privilegj për gjyqtarët, por si e 

drejtë e qytetarëve që kanë të drejtë të binden se gjykatat janë institucioni më legjitim dhe më 

i besuari që trajton çështjet e tyre. Etika gjyqësore është bashkëshoqëruese e sundimit të së 

drejtës, qeverisjes së mirë dhe demokracisë që krijon besueshmëri të publikut për garantim 

kushtetues të të drejtave të tyre dhe vendosje të paanshme e të drejtë të kontesteve që kanë. 

Sidoqoftë, përkundër dobisë që kanë kodet e etikës, ato nuk janë dhe nuk duhet kuptuar si 

zëvendësime të etikës individuale të gjyqtarëve, pasi që sistemi gjyqësor nuk mundet të 

mbështetet në gjyqtar të cilët vetëm respektojnë rregullat e përcaktuara me kod dhe nuk kanë 

vlera etike individuale. Sepse edhe gjyqtarët janë qenie njerëzore që kanë përparësi dhe 

mangësi si çdo qenie tjetër njerëzore. Ata duhet gjithnjë të bëhen objektiv në ushtrimin e 

detyrave të tyre, mirëpo nuk mund të ikin nga formësimi personal që kanë marrë gjatë 

përvojave të tyre jetësore. 
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