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Hyrje  
 

Sistemi gjyqësor me integritet të pacenuar është bazë për sigurimin e 

respektimit të demokracisë dhe sundimit të së drejtës.1 Gjyqtarët duhet 

të ushtrojnë detyrat e tyre në mënyrë të drejtë dhe të paanshme. Kodi 

i Etikës Profesionale për Gjyqtarë në Kosovë (Kodi i Etikës Gjyqësore 

të Kosovës) është hartuar për të promovuar integritetin e sistemit të 

drejtësisë. Ai është i dobishëm për publikun e gjerë në Kosovë, por 

edhe për vetë gjyqësorin e Kosovës.  

 

Me kuptimin e drejtë të dispozitave dhe qëllimit të vetë Kodit të Etikës 

Gjyqësore, gjyqtarët në Kosovë do të kenë vetëdije më të madhe për 

përgjegjësitë e tyre etike në detaje. Me parashtrimin e kritereve për 

gjyqtarë brenda Kodit të Etikës Gjyqësore, edhe vetë publiku është më 

i informuar për përgjegjësitë etike të gjyqtarëve. Me njohuri më të mira, 

gjyqtarët janë në gjendje më të mirë që të veprojnë në përputhje me 

standardet më të larta. Kuptimi më i mirë i parametrave të sjelljes së 

duhur mbron gjyqtarët nga rreziqet e shkeljeve të paqëllimshme të 

rregullave etike dhe nga ankesat e mundshme apo edhe masat 

disiplinore. Me njohuri më të shumta, publiku do të jetë në gjendje të 

sigurojë që gjyqtarët veprojnë në mënyrë të denjë për besimin e 

publikut, që është qenësor për një sistem të pavarur e efektiv të 

drejtësisë.   

 

Parimet e Bangalorit për Etikën e Gjyqësorit (Parimet e Bangalorit) 

janë miratuar nga Grupi për Integritetin Gjyqësor, i cili përbëhet nga 

Kryetarë të Gjykatave dhe Krye-Gjyqtarë si dhe gjyqtarë të tjerë të 

respektuar të botës.  

 

Këto parime janë projektuar për të ofruar udhëzime etike për gjyqtarë 

në gjithë botën. Parimet e Bangalorit po pranohen përditë e më shumë 

nga sektorë të ndryshëm të gjyqësorit në botë, si dhe nga agjenci 

                                                        
1 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f.5,  
http://www.judicialintegritygroup.org/images/resources/documents/BP_Com
mentary_Engl.pdf    
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ndërkombëtare që kanë interes integritetin e procesit gjyqësor.2   

 

Shumë organizata ndërkombëtare kanë mbështetur dhe pranuar 

Parimet e Bangalorit. Këto përfshijnë Komisionin e Kombeve të 

Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Zyrën e Kombeve të Bashkuara për 

Drogën dhe Krimin (UNDOC), Oda Amerikane e Avokatëve, gjyqtarët 

e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe Komisioni 

Ndërkombëtar i Juristëve.3   

 

Në shumë kuptime, dispozitat e Kodit të Etikës Profesionale për 

Gjyqtar  pasqyrojnë Parimet themelore të Bangalorit për etikën 

gjyqësore. Ky diskutim i përgjegjësisë etike të gjyqtarëve, kur ata 

mëtojnë të identifikojnë dispozitat përkatëse etike, si dhe me rëndësi të 

barabartë, qëllimet dhe synimet brenda atyre dispozitave, do t’i 

referohet edhe Kodit të Etikës Profesionale për Gjyqtar  si dhe 

Parimeve të Bangalorit.   

 

Autori, 

Gjyqtari John Fields  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Ibid 
3 Ibid 
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I. Integriteti 
 
Elemente përbërëse të integritetit janë ndershmëria dhe moraliteti 
gjyqësor. Gjyqtari duhet që gjithmonë, jo vetëm gjatë ushtrimit të 
detyrës zyrtare, të veprojë me ndershmëri dhe në mënyrë të denjë për 
pozitën gjyqësore... Nuk ka shkallë të integritetit, apo nuk definohen të 
tilla. Integriteti është absolut. Në gjyqësor, integriteti është më shumë 
se virtyt; është domosdoshmëri.4   

 
Pyetje diskutimi nr. 1: 

 
Jeni duke shërbyer si gjyqtar në një lëndë që ka të bëjë me kërkesën 
për t’i ndaluar përgjithmonë kompanisë më të madhe minerare të 
Kosovës vazhdimin e aktiviteteve të mihjes sipërfaqësore në perëndim 
të Kosovës për shkak të akuzave për shkelje mjedisore. Rasti tashmë 
ka fituar publicitet të konsiderueshëm në media. Pala paditëse 
pretendon që shëndeti publik i banorëve përreth është ndikuar në masë 
të madhe si pasojë e një “reje të vazhdueshme të materieve helmuese 
në ajër”, për shkak të operacionit minerar.  
 
Mbrojtja pranon që ka një “re të materieve në ajër”, por që ato “as nuk 
janë helmuese, e as të dëmshme”. Ju keni pasur dëshmitarë disa 
ekspertë në lidhje me materiet në ajër. Mbrojtja ka theksuar që mbyllja 
e operacionit minerar do të kishte ndikim të madh negativ në 
mirëqenien e punëtorëve, të cilët do të humbnin vendin e punës, si dhe 
burimin e vetëm të të ardhurave. 
 
Një ditë para se të caktonit dhënien e vendimit në gjykatë, personeli ju 
njofton që Ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës është në telefon, si 
dhe kërkon të flasë me ju. Kjo thirrje mund të jetë për diçka që aspak 
nuk ka lidhje me rastin që po shqyrtoni.  
 

1. A do ta pranonit thirrjen telefonike? Pse, apo pse jo? Nëse 
vendosni të pranoni thirrjen, çfarë do të bëni: 
 

a. Para se të flisni me Ministrin? 
b. Pasi të keni folur me Ministrin? 

 

                                                        
4 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 73 
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2. Një ditë para se të merrni vendimin në gjykatë, jeni duke ngrënë 
darkën i/e vetëm/vetme në restorant, ndërsa Ministri është ulur në 
një tavolinë afër. Ai ju afrohet në tavolinë, ulet aty, si dhe fillon të 
flasë vetëm për ekipin e basketbollit në të cilin djali juaj dhe djali i 
tij luanin bashkë mbi 10 vjet më parë.  
 

Çfarë do të bëni gjatë darkës në restorant? Po pasi të keni 
dalë nga restoranti? 
 

3. Një ditë para se të merrni vendimin në gjykatë, jeni duke ngrënë 
darkën i/e vetëm/vetme në restorant, ndërsa Ministri është ulur në 
një tavolinë afër. Ai ju afrohet në tavolinë, ulet aty, si dhe fillon të 
flasë mbi atë se sa të rëndësishme janë vendet e punës në 
aktivitetet minerare për ekonominë e vendit. 

 
Çfarë do të bëni gjatë darkës në restorant? Po pasi të keni 
dalë nga restoranti? 

 

Komentar: 
 
1. Integriteti është qenësor për veprimtarinë e mirëfilltë të një gjyqtari. 
Gjyqtari duhet të zbatojë standarde të larta të integritetit. Integriteti i 
gjyqtarit dhe sistemit gjyqësor janë kritik për pyetjen nëse publiku ka 
besim tek sistemi i drejtësisë.   
 
Edhe pse është e paqartë nëse Ministri ka telefonuar për të diskutuar 
rastin, apo diçka tjetër krejtësisht jashtë temës, perceptimet dhe dukjet 
janë po aq të rëndësishme sa realiteti. Gjyqtari duhet të jetë i sinqertë, 
por edhe të ketë imazhin e ndershmërisë.   
 
Pavarësia gjyqësore duhet të pranohet dhe respektohet nga të tri 
shtyllat e qeverisjes. Besimi tek gjyqësori cenohet nëse vendim-marrja 
brenda gjyqësorit i nënshtrohet ndikimeve të jashtme, apo me arsye 
perceptohet të jetë i nënshtruar ndaj ndikimeve të jashtme, nga 
parlamenti apo dega ekzekutive, si në këtë rast Ministri.5  

 
Thirrja telefonike për gjyqtarin qartësisht krijon, më së paku, “dukjen” e 
një kontakti të pahijshëm ex-parte me gjyqtarin, ndërsa në rastin më 
të keq, kontakt të vërtetë të pahijshëm ex-parte me gjyqtarin. Gjyqtari 

                                                        
5 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 36  
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nuk duhet të pranojë thirrjen telefonike. Ai apo ajo duhet t’i thotë 
personelit që t’i tregojë Ministrit që derisa të përfundojë shqyrtimi i 
rastit, gjyqtarit nuk i lejohet të ketë kurrfarë komunikimi me të.  
 
Komunikimi me palë ex-parte është komunikim i pahijshëm që 
bëhet me një gjyqtar pa praninë e palëve apo përfaqësuesve të 
tyre.  
 
Procesi i duhur gjyqësor kërkon që të gjitha palët dhe përfaqësuesit e 
tyre të jenë pranues të çdo komunikimi që bëhet me gjyqtarin e që 
mund të ketë ndikim tek vendimi për rastin. Kontaktet ex-parte, qofshin 
të paqëllimshëm apo të qëllimshëm, kanë ndikim serioz tek besimi i 
palës në procedurë si dhe tek publiku në kuptimin nëse vendimi i 
gjyqtarit bëhet në bazë të komunikimit privat me gjyqtarin, apo nëse 
vendimi po merret ashtu siç duhet, në bazë të meritave të rastit.  
 
Komunikimi ex-parte me një gjyqtar është tërësisht i pahijshëm 
dhe i palejuar, ndërsa gjyqtari gjithmonë duhet të jetë i 
vëmendshëm për t’i shmangur. Nëse edhe përkundër vigjilencës 
së gjyqtarit, ndodh komunikimi ex-parte, procesi i rregullt 
gjyqësor kërkon që gjyqtari të njoftojë me kohë të gjitha palët në 
procedurë dhe përfaqësuesit e tyre për ekzistencën dhe 
përmbajtjen e atij komunikimi ex-parte.  
 
2. Derisa është në restorant, gjyqtari duhet t’i shpjegojë Ministrit që 
derisa rasti është në shqyrtim e sipër, është e pahijshme që ata të dy 
të kenë kontakt me njëri-tjetrin, edhe nëse diskutimi është vetëm për 
aktivitetet sportive të fëmijëve të tyre para shumë vitesh. Gjyqtari duhet 
të largohet nëse Ministri mbetet në tavolinë. Të nesërmen në mëngjes 
– apo sa më herët që është e mundur – gjyqtari duhet të ofrojë 
përshkrim të plotë para avokatëve dhe palëve, në procesverbal në 
gjykatore, të bisedës që është bërë me Ministrin. Me përshkrim të tillë 
të plotë dhe me kohë, gjyqtarit nuk do t’i duhet më të vetë-përjashtohet 
nga rasti.   
 
3.  Derisa është në restorant, gjyqtari duhet t’i shpjegojë Ministrit që 
derisa rasti është në shqyrtim e sipër, është e pahijshme që ata të dy 
të kenë kontakt me njëri-tjetrin. Gjyqtari duhet që më tutje të theksojë 
që është tërësisht e pahijshme që të ketë diskutim për aspektet e rastit. 
Gjyqtari menjëherë duhet të largohet nga restoranti. Ai apo ajo ndoshta 
duhet të regjistrojë saktësisht çfarë i ka thënë Ministri. Të nesërmen në 
mëngjes – apo sa më herët që është e mundur – gjyqtari duhet të ofrojë 
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përshkrimin e plotë para avokatëve dhe palëve, në procesverbal në 
gjykatore, të bisedës që është bërë me Ministrin. Me përshkrim të tillë 
të plotë dhe me kohë, gjyqtarit nuk do t’i duhet më të vetë-përjashtohet 
nga rasti. 

 
Pyetje diskutimi nr. 2:     

 
Jeni emëruar si gjyqtar tash së voni. Jeni krenarë për punën që po bëni, 
si dhe jeni të kënaqur me pozitën tuaj të re. Ju kënaqeni me njerëz të 
tjerë, si dhe gjatë studimeve juridike, keni bërë shumë shoqëri. Shumë 
shokë nga fakulteti janë bërë avokatë, si dhe disa prej tyre shpesh 
paraqiten në gjykatë. Fundjavën e fundit, festuat ditëlindjen, si dhe 
vendosët që të ftonit sa më shumë miq për ta festuar në shtëpinë tuaj. 
Shumë nga këta njerëz që erdhën në shtëpi janë avokatë që shpesh 
paraqiten në gjykatë para jush.   
 
Në ndejë, pati ushqim të shkëlqyeshëm, e juve ju pëlqeu të pinit ndonjë 
gotë raki me miq. Në fakt, kishit pirë mjaft shumë raki me miqtë! 
Bashkëshorti/ja juaj bëri fotografi, ashtu që festa e ditëlindjes të mund 
të kujtohej me të tjerë. Festa ishte sukses i madh, ndërsa ju pitë pak si 
shumë (në fakt, ishit mjaft të dehur), por ishit në shtëpi, si dhe nuk patët 
nevojë të vozisni. Kah fundi i ndejës, u bënë disa fotografi me juve dhe 
miqtë tuaj tek po ngrinit dollinë e fundit me raki. Të nesërmen, keni 
postuar në Facebook fotografitë që ishin bërë në fund të ndejës, ashtu 
që të tjerët të shihnin festën e ditëlindjes, ndërsa një numër mjaft i 
madh i njerëzve që kishit në FB komentuan që paskëshit pasur “goxha 
ndejë!”.  
 
Ju menduat që fotografitë qenë të shkëlqyeshme. Por, një gazetare pa 
fotografitë në Facebook, si dhe vërejti që derisa po ngrinit atë dollinë e 
fundit me raki, kishte disa avokatë që shpesh paraqiten në gjykatë para 
jush. Gazetarja gjithashtu vërejti që kishit pirë “shumë”. Ajo kishte 
lexuar Kodin e Etikës Profesionale për Gjyqtarë, si dhe ju thërret. Ajo 
kërkon komente nga ju, duke marrë parasysh Kodin, për pyetjet në 
vijim: 
 

1. Pasi që tashmë keni pushuar për një javë, cili është mendimi juaj 
për mbajtjen e asaj feste?  
 

2. A ka ndonjë efekt ai lloj i festimit të ditëlindjes, në fundjavë në 
shtëpinë tuaj private, në aftësinë tuaj të ushtrimit efektiv të 
përgjegjësive tuaja si gjyqtar? 
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3. Cilat janë mendimet tuaja për të ftesës për mysafirë që janë 

avokatë që rregullisht paraqiten para jush në gjykatë? 
 

4. A do të kishte pasur dallim nëse avokatët e pranishëm nuk do të 
paraqiteshin në gjykatë para jush? 

 
5. A është vendosja e fotografive në Facebook etikisht e lejueshme?   

 
6. Edhe nëse vendosja në Facebook është e lejueshme, a ishte e 

hijshme?  
 

 
Komentar: 
 
Edhe pse festa e ditëlindjes ishte organizim privat në shtëpinë private 
të gjyqtarit, kjo ngre disa brenga. Gjyqtari obligohet të veprojë me 
dinjitet dhe në çdo kohë të përfaqësojë karakterin e moralit më të lartë. 
Kjo është qenësore për ruajtjen e reputacionit të gjyqësorit. Kodi vlen 
për gjyqtarin gjatë detyrës zyrtare, por edhe në jetën e vet private. 
Fotografitë që paraqesin gjyqtarin e dehur tregojnë që ai apo ajo nuk 
është sjellë me “dinjitet”. 
 
 Gjithashtu, fakti që avokatët që rregullisht paraqiten para gjyqtarit janë 
pjesë e festës së tij/saj të ditëlindjes mund të shkaktojë pyetjen nëse 
ata avokatë marrin favore të posaçme nga gjyqtari. Edhe nëse nuk ka 
favore të tilla, pyetja prapë mund të bëhet nëse një person i arsyeshëm 
do të mund të besonte që favoret e tilla janë ofruar. Gjyqtari është i 
obliguar të shmangë edhe sjelljen e pahijshme të ndodhur por edhe 
perceptimin e sjelljes së pahijshme në të gjitha aktivitetet e tij/saj. Kjo 
përfshin edhe jetën profesionale edhe atë private.   
 
Gjyqtari nuk është i obliguar të ndahet plotësisht nga të gjitha kontaktet 
private e jashtë gjykatës me avokatë. Në fakt, në disa juridiksione 
besohet që gjyqtarit i ndihmon të ketë kontakte të kufizuara me avokatë 
jashtë gjykatës. Është thënë që nuk do të ishte e dobishme për 
gjyqtarin që të izolohet plotësisht nga e tërë shoqëria, përfshirë këtu 
edhe avokatët. Komunikimet joformale mes avokatëve dhe gjyqtarëve 
në tubime shoqërore për shembull mund të ndihmojë në avancim të 
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kolegjialitetit në gjykatore. Megjithatë, gjyqtari duhet të veprojë në bazë 
të logjikës së shëndoshë, si dhe të ketë kujdes.6 
 
Përdorimi i mediave sociale nga gjyqtari, p.sh. Facebook, Tëitter, 
Instagram, etj., është diçka që kërkon mendim e kujdes të thuktë. 
Gjyqtari nuk është se pengohet automatikisht nga përdorimi i mediave 
sociale. Megjithatë, gjyqtari duhet të shqyrtojë me kujdes ndikimin që 
një postim në media sociale mund të ketë në reputacionin e tij/saj si 
gjyqtar/e, si dhe reputacionin e gjithë gjyqësorit.  
 
Në këtë pyetje diskutimi, gjyqtari jo vetëm që ka vendosur fotografi që 
e paraqet atë të dehur, por ky postim në media sociale gjithashtu tregon 
që disa avokatë që paraqiten rregullisht para tij në gjykatë gjithashtu 
po shoqëroheshin në shtëpinë private të gjyqtarit. Ky postim në media 
sociale mund të shkaktojë gjendjen ku njerëz të shumtë mund të vënë 
në pikëpyetje sjelljen e gjyqtarit dhe objektivitetin e tij/saj në rastet kur 
miqtë e tij/saj avokatë, që shihen në fotografinë e Facebook-ut, të 
paraqiten para gjyqtarit.   
 
Përdorimi i mediave sociale kërkon kujdes të shtuar. Edhe nëse 
përdorimi i mediave sociale nuk ndalohet automatikisht, gjyqtari 
duhet të shqyrtojë me kujdes natyrën e atyre që i vendos në media 
sociale, duke menduar se si mund ta perceptojë publiku atë 
postim, si dhe nëse postimi mund të ketë ndikim negativ në 
perceptimin në lidhje me integritetin apo neutralitetin e gjyqtarit, 
e pastaj edhe integritetin e gjyqësorit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 83 
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Çështje që duhet pasur parasysh si dhe dispozitat e 
Kodit: 
 

 Besimi i publikut tek sistemi i drejtësisë si dhe tek autoriteti moral 
e integriteti i gjyqësorit është me rëndësi të madhe në një 
shoqëri moderne demokratike.7   

 

 Gjyqtari duhet të ushtrojë funksionin e tij/saj gjyqësor në mënyrë 
të pavarur në bazë të vlerësimit të gjyqtarit mbi faktet, si dhe në 
pajtim me kuptimin e drejtë të ligjit, i lirë nga çfarëdo ndikimi, 
nxitjeje, trysnie, kërcënimi apo ndërhyrjeje të jashtme, të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë, nga cilado anë apo për çfarëdo 
arsye.  (Shih Nenin 1 të Kodit të Etikës Gjyqësore të 
Kosovës; Neni 1.1 Parimet Bangalore) 
 

 Gjyqtari sillet në mënyrë të ndershme, të dinjitetshme dhe duhet 
të jetë gjatë tërë kohës në harmoni me karakterin e lartë moral, 
i ciIi është thelbësor për ruajtjen e reputacionit të gjyqësorit. 
(Shih Neni 4 i Kodit të Etikës Profesionale për Gjyqtarë) 

 

 Gjyqtari duhet të ruajë standard të lartë të sjelljes gjyqësore për 
të përforcuar besimin publik tek gjyqësori (Shih Neni 4.1 të 
Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë) 

 

 Gjyqtari sillet në atë mënyrë që afirmon besimin e publikut dhe 
integritetin e sistemit gjyqësor (shih Neni 4.2 të Kodit të Etikës 
Gjyqësore në Kosovë) 

 

 Gjyqtari obligohet të shmangë sjelljet e pahijshme dhe dukjen e 
sjelljeve të pahijshme në të gjitha aktivitetet e tij/saj. Kjo 
përfshin jetën profesionale dhe personale të gjyqtarit. (Shih 
Nenin 2.1 të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë; Neni 4.1 
Parimet Bangalore) 

 
 

                                                        
7 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 25 
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II. Paanshmëria  
 
Paanshmëria është cilësi fundamentale që kërkohet nga gjyqtari, si 
dhe atribut themelor i gjyqësorit. Paanshmëria duhet të ekzistojë edhe 
si fakt por edhe si çështje e perceptimit të arsyeshëm. Perceptimi i 
paanshmërisë matet me standardin e një vëzhguesi të arsyeshëm. 
Perceptimi që gjyqtari nuk është i paanshëm mund të lindë në një 
numër mënyrash, për shembull përmes konfliktit të perceptuar të 
interesave, sjelljes së gjyqtarit në gjykatore, apo lidhjet dhe aktivitetet 
e tij/saj jashtë gjykatës.8   
 
Paanshmëria është qenësore për ushtrimin e mirëfilltë të detyrave 
gjyqësore. Kjo vlen jo vetëm për vetë vendimin, por edhe për procesin 
me të cilin merret vendimi. Konsiderata të rëndësishme të 
paanshmërisë janë: 
 

 Nëse gjyqtari në fakt nuk është i paanshëm, ai duhet të 
vetëpërjashtohet nga lënda.9  (theksi i shtuar) 

 

 Mund të ketë perceptim të paanshmërisë së gjyqtarit. Në 

atë situatë, gjyqtarit i kërkohet të diskualifikohet vetëm 

nëse mund t’i duket një vëzhguesi të arsyeshëm që 

gjyqtari nuk është në gjendje të ndajë drejtësinë në 

mënyrë të paanshme.10 (theksi i shtuar)  

 

 Gjyqtari duhet të jetë i paanshëm dhe nuk duhet të bëjë 
komente publike apo private që me arsye mund të 
kuptohen si ndikim në rezultatin e një lënde, apo të 
ndikojnë në të drejtën për gjykim të drejtë të një personi 
apo rasti. 

 
 
 
 
 

                                                        
8 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 53 
9 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 64 
10 Ibid.  
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Animi dhe sjellja  
 
Gjyqtari ushtron detyrat e tij/saj gjyqësore pa favore, anime apo 
paragjykime.11 
 

Çështje që duhet pasur parasysh dhe dispozitat e Kodit: 
 

 Animi apo paragjykimi janë definuar si prirje, preferencë apo 
predispozitë ndaj një pale apo një tjetre në një lëndë 
gjyqësore, apo përfundim të një rasti të caktuar. Animi është 
gjendje mendore, qëndrim apo këndvështrim, i cili lëkund apo 
ndikon gjykimin dhe e bën gjyqtarin të paaftë të ushtrojë 
funksionet e tij/saj në mënyrë të paanshme në një rast të 
caktuar. 

 

 Animi përfshin komunikimin verbal dhe joverbal. 
(shih Nenin 3 të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë) 
 

 Gjyqtari, në ushtrimin e detyrave gjyqësore, nuk mundet që 
me fjalë, gjeste apo sjellje të manifestojë anim apo paragjykim 
ndaj një personi apo grupi.  (Shih Nenin 3.1 të Kodit të Etikës 
Gjyqësore në Kosovë) 

 

 Në ushtrimin e detyrave gjyqësore, gjyqtari duhet të trajtojë 
të gjitha palët në procedurë në mënyrë të barabartë, pa 
favorizim apo manifestim të animit apo paragjykimit.  (shih 
Nenin 2 të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë) 

 

 Në ushtrimin e detyrave të tij/saj, gjyqtari respekton parimet 
e barazisë së palëve në procedurë, duke njohur e respektuar 
larminë e shoqërisë në kuptimin e racës, ngjyrës, gjinisë, 
fesë, nacionalitetit, orientimit seksual, paaftësisë, moshës, 
gjendjes martesore, sociale dhe ekonomike, si dhe kriteret 
tjera.  (Shih Nenin 3 të Kodit të Etikës Gjyqësore në 
Kosovë) 

 

 Gjyqtari ka për obligim të kërkojë nga i gjithë stafi i gjykatës 
që të trajtojë në mënyrë të drejtë të gjitha palët në procedurë 
dhe personat nga publiku.  

                                                        
11 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 2007 
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Përjashtimi i Gjyqtarit 

 
Gjyqtari duhet të vetëpërjashtohet nga pjesëmarrja në procedura në të 
cilat gjyqtari në fakt nuk është në gjendje të vendosë çështjen në 
mënyrë të paanshme, apo në procedura në të cilat mund t’i duket një 
personi të arsyeshëm që gjyqtari nuk mund të jetë i paanshëm.    

 
Pyetje diskutimi nr. 3:     
 
Ju jeni gjyqtari i caktuar të shqyrtojë një lëndë vjedhjeje. Derisa po 
përgatiteni për gjykimin, zbuloni që dëshmitar në këtë rast është i njëjti 
mekanik tek i cili e keni dërguar veturën tuaj për servis të rregullt, por 
edhe për riparime në tri vitet e fundit. Tani po përpiqeni të vendosni se 
cili është hapi i duhur për të bërë. Cilin nga veprimet vijuese duhet të 
ndërmerrni?         
 

a) Automatikisht vetëpërjashtoheni nga rasti.   
b) Menjëherë i njoftoni avokatët dhe palët që e keni dërguar 

veturën për riparime tek ai mekanik. Njoftimi i tillë nuk do të thotë 
që gjyqtari duhet përjashtuar automatikisht nga rasti.   

c) Nuk i thoni asgjë avokatëve dhe palëve në lidhje me raportet me 
mekanikun – sepse me gjasë nuk do ta zbulojnë asnjëherë.   

d) Zgjedhni të mos zbuloni që jeni të njohur me mekanikun – sepse 
nuk besoni që duhet të diskualifikoheni.  

 

Komentar 
 
Përgjigja më e mirë është B. Nëse gjyqtari është i njohur apo i afërt me 
një palë apo dëshmitar, ai gjyqtar duhet të ofrojë njoftim me kohë dhe 
të zbulojë situatën para avokatëve dhe palëve. Kjo duhet të bëhet me 
procesverbal në gjykatore. Shpesh, në qytete më të vogla por edhe në 
të mëdhaja, gjyqtari i njeh njerëzit që paraqiten para tij/saj. Fakti i 
thjeshtë që gjyqtari është i njohur me një dëshmitar nuk do të thotë 
automatikisht që gjyqtari duhet të vetëpërjashtohet. Çështja relevante 
në këtë rast është nëse gjyqtari është në gjendje të shqyrtojë çështjen 
në mënyrën e drejtë dhe të paanshme, përkundër faktit që ai apo ajo 
njeh si dhe ka marrë shërbimet e mekanikut. Pasi gjyqtari të ketë 
njoftuar në procesverbal, palët duhet të lejohen të flasin privatisht me 
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avokatët e tyre për të vendosur nëse kanë ndonjë kundërshtim ndaj 
gjyqtarit në lidhje me vazhdimin e çështjes, si dhe nëse duan të 
parashtrojnë kërkesë për përjashtimin e gjyqtarit.  Nëse ndonjëra palë 
parashtron kërkesën për përjashtim, gjyqtari duhet të marrë vendim në 
procesverbal duke theksuar nëse po përjashtohet, bashkë me 
arsyetimin në lidhje me vetëpërjashtimin apo mospërjashtimin. 

 
Pyetje diskutimi nr. 4:     
 
Jeni pjesëtar i një grupi etnik që historikisht ka pasur konflikte të 
konsiderueshme me një grup tjetër etnik. Një individ, që është pjesëtar 
i atij grupit tjetër etnik, së voni është arrestuar dhe akuzuar për vrasjen 
e një personi nga grupi juaj etnik. Ju jeni caktuar të jeni gjyqtari i kësaj 
lënde. Avokati mbrojtës i të pandehurit ka parashtruar kërkesën për 
përjashtimin tuaj, duke pretenduar që për shkak të përkatësisë tuaj 
etnike , nuk jeni në gjendje të vendosni rastin në mënyrën e drejtë.    
 
A duhet që të përjashtoheni? Pse, apo pse jo? 

 
Komentar:   
 
Feja, përkatësia etnike, prejardhja kombëtare, gjinia, mosha apo klasa 
sociale përgjithësisht mund të mos jenë baza mbi të cilën gjyqtari 
përjashtohet.12 
 
 
 
 

Çështje që duhet pasur parasysh si dhe dispozitat e Kodit: 
 

 Gjyqtari duhet të kërkoj përjashtimin e tij nëse ka përshtypje 
të arsyeshme në publik që ai/ajo nuk është në gjendje të jetë 
i/e paanshëm/me. (theksi i shtuar) (Shih Nenin 2.5 të Kodit të 
Etikës Gjyqësore në Kosovë; Neni 2.5 të Parimet Bangalore) 

  

 Testet kur kërkohet përjashtimi: 
 

                                                        
12 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 67  
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a. kur një personi të painteresuar e të arsyeshëm, pas njoftimit me 
të gjitha rrethanat, do t’i dukej që gjyqtari nuk është në gjendje të 
vendosë çështjen në mënyrë të paanshme.  
 
b. kur gjyqtari ka informata që palët apo avokatët mund ta 
konsiderojnë relevante për çështjen e përjashtimit, informata duhet 
zbuluar me kohë edhe nëse gjyqtari beson që në fakt nuk ka bazë 
për përjashtim. 
 

 Gjyqtari ka njohuri personale për faktet apo dëshmitë e 
kontestuara në lidhje me procedurën.13 (theksi i shtuar) 

 

 Marrëdhënie apo raporte të tjera ku mund të kërkohet 
përjashtimi i gjyqtarit 

 
Kur ka dëshmitarë apo palë  përgjyqtarin janë: 
 

1. Të afërm 
2. Miq  
3. Të njohur nga familja apo të afërm të tjerë 
4. Partnerë të mëparshëm biznesi 
5. Ish-klientë  

 
 

 
 
Veprimtaria politike 
 
Gjyqtari duhet të përmbahet nga veprimet që mund të krijojnë 
përshtypje tek publiku që ai apo ajo është politikisht aktiv/e.   
 
 
Pyetje diskutimi nr. 5: 
 
Së voni jeni emëruar si gjyqtar në Kosovë. Fqinja juaj është kandidate 
për ulëse në Kuvendin e Kosovës. Ajo është e kthjellët, punëtore e 
madhe, si dhe ka logjikë tejet të mirë. Saktësisht personi që nevojitet 
për ta bërë qeverinë të përgjegjshme para popullit! Ajo ju ka kërkuar ta 
ndihmoni ashtu që të kthejë qeverisjen efektive në Kosovë. Ju e dini që 

                                                        
13 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 69  
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si gjyqtar nuk mund të jepni kontribute financiare për fushatën e saj, 
por e bëni një postim në faqen tuaj në Facebook, duke mbështetur 
kandidaturën e saj.   
 
A mundet një gjyqtar të përdorë mediat sociale për të shfaqur 
preferencën e tij/saj për një kandidat për Kuvendin e Kosovës? 
 

Komentar:  

 
Edhe pse është e mrekullueshme që fqinja juaj është zgjedhur 
deputete e Kuvendit të Kosovës, në bazë të kredencialeve të saj të 
shkëlqyeshme, nuk është e hijshme që një gjyqtar të shprehë 
qëndrimet e tij/saj për një kandidat për një pozitë politike.     
 
Gjyqtari duhet të jetë tejet i kujdesshëm në lidhje me efektin dhe 
ndikimin e komenteve të tij apo saj, postimeve apo edhe klikimi tek 
“pëlqej” në postimin e dikujt tjetër. Për shembull, mund të paraqitet 
problemi nëse një gjyqtar do të klikonte tek “pëlqej” tek një organizatë 
që zbulohet të ketë bërë diskriminim të paligjshëm. Nëse ndodh kjo, 
ekziston mundësia që veprimi i tillë i gjyqtarit të kualifikohet si shkelje 
e Nenit 2.21a të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë, i cili parasheh 
që gjyqtari duhet “…të shmangë aktivitetet apo raportet që mund të 
ndikojnë negativisht në paanshmërinë e gjyqtarit…” 
 
Ekziston një rast i vërtetë në Kosovë në të cilin është shqiptuar 
masë disiplinorepër këtë lloj sjelljeje. Gjyqtari duhet ta shqyrtojë 
thellësisht efektin dhe ndikimin e veprimeve të tij apo saj në media 
sociale.   
 
Ju lutemi të mendoni me kujdes para se të bëni një postim, deklaratë 
në Tëitter, apo ndonjë veprim që do të mbetet përgjithmonë në 
hapësirën virtuale.   
 
 
 

 
Çështje që duhet pasur parasysh si dhe dispozitat 
e Kodit: 
 

 Gjyqtarit i ndalohet që: 
  

o Të jetë anëtar i një partie politike.  
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o Të marrë pjesë në tubime politike. 

 
o Të japë kontribute financiare apo të tjera (në 

natyrë) për një parti politike. 
 

o Të marrë pjesë publikisht në diskutime politike. 
 

 
 

(Shih Nenin 2.2.3 dhe 2.2.4 të Kodit të Etikës Gjyqësore në 
Kosovë) 
 
Organizatat bamirëse 
 

 Gjyqtari mund të marrë pjesë në aktivitete sociale, bamirëse dhe 
fetare, përveç: 

  
1. Ai/ajo nuk mund të marrë pjesë në një organizatë, besimet e 

të cilës pasqyrohen keq në paanshëmrinë e gjyqtarit.   
 

2. Nëse organizata aktualisht apo në të ardhmen do të jetë 
pjesë e procedurave gjyqësore që paraqiten rregullisht para 
gjykatës.   

 
3. Grumbullimi i fondeve nga gjyqtari në emër të një organizate 

bamirëse përgjithësisht ngre çështjet nëse donatori i ka 
dhënë kontributin financiar organizatës bamirëse për shkak 
se donatori me të vërtetë përkrah organizatën, apo ka 
dhuruar për shkak se mund të ketë kohë pas kohe ndonjë 
rast para gjyqtarit, si dhe është brengosur nëse mungesa e 
donacioneve të tilla do të armiqësonte gjyqtarin.   

 
 
(Shih Nenin 2.2.1 të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë) 

 
Dhuratat 
 
Gjyqtari dhe anëtarët e familjes së tij/saj, por edhe anëtarët e 
personelit, nuk mund të kërkojnë e as të pranojnë asnjë lloj dhurate, 
testamenti, huaje apo shërbime të tjera për shërbimet për veprim apo 
mosveprim në lidhje me funksionet gjyqësore të gjyqtarit.   
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(Shih Nenin 4.10 të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë) 

 
Pyetje diskutimi nr. 6:   
 
Pak kohë para festave, një avokat e sjell një tortë të madhe në zyrën e 
referentit të gjykatës suaj, me një kartë me urimet për festat.   
 

 Çfarë duhet të bëni, apo a do të bëni diçka?    

 Sa ka rëndësi çfarë lloji dhuratash jepen? 

 A ka rëndësi nëse dhurata i është dhënë një punëtori apo 
zyrtari, e jo gjyqtarit?  
 

Komentar:  
 
Shpesh, avokatët dhe të tjerët që kanë rregullisht punë në gjykatë 
shprehin dëshirën që të urojnë për festa gjyqtarët dhe anëtarët e 
personelit në gjykatë. Këto urime festash mund të përfshijnë edhe 
dhurata që janë thjesht nominale në çmim, si dhe disa dhurata që janë 
tejet të shtrenjta. Pa marrë parasysh qëllimin e avokatit apo të tjerëve, 
pranimi i dhuratës nga gjyqtari apo anëtarët e familjes së tij/saj është i 
ndaluar.   
 
Nuk ka rëndësi se çfarë lloji dhurate është ofruar (paraja si model i 
kundërt ndaj tortës). Parimi themelor është që shoqëria duhet të ketë 
besim në integritetin dhe pavarësinë e gjykatës, si dhe tek të gjithë 
gjyqtarët dhe personeli i saj. Dhuratat që i ofrohen gjyqtarëve apo 
personelit mund të interpretohen si të synuara apo të dhëna me qëllim 
përtej vetë dhuratës, si dhe mund të çojnë drejt konstatimit që veprimi 
i gjyqtarit do të ndikohet apo është ndikuar nga ajo dhuratë.   
 
Nuk ka dallim ndërmjet gjyqtarëve dhe personelit gjyqësor sa i përket 
ndalesës së pranimit të dhuratave. Nuk ka fare rëndësi që dhurata i 
është dhënë personelit të gjykatës, e jo gjyqtarit. Pranimi i dhuratës nga 
personeli gjyqësor është po aq i ndaluar sa për gjyqtarë.   
 
Gjyqtari duhet ta kthejë tortën tek avokati, bashkë me shpjegimin e 
dispozitave të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë. Edhe nëse avokati 
ngurron të pranojë dhuratën e kthyer, gjyqtari duhet të sigurojë që 
“dhurata” të mos mbahet nga gjykata, ashtu që: 1) trajtimi i drejtë dhe i 
barabartë i të gjithë atyre që kanë punë në gjykatë të vazhdojë të jetë 
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atribut i gjykatës, 2) çdo perceptim i sjelljeve të pahijshme që lind nga 
pranimi i dhuratës së tillë të eliminohet, si dhe 3) gjyqtari të mos i 
nënshtrohet kritikave apo edhe sanksioneve të mundshme për shkeljen 
e Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë.    
 
 

Çështje që duhet pasur parasysh si dhe dispozitat e Kodit: 
 

 “Në pajtim me dispozitat ligjore që rregullojnë deklarimin e 
dhuratave, gjyqtari mund të mos pranojë e të mos ofrojë 
dhurata, përveç gjatë vizitave protokollare apo të ngjashme.”  

(Shih Nenin 4.11 të Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë)    
 
 

 Ekziston detyrimi për të siguruar që personeli gjyqësor të 
respektojë e të zbatojë standardet që i ndalojnë gjyqtarëve të 
pranojnë dhurata.  

(Shih Parimet e Bangalorit për Etikën Gjyqësore) 
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III. Profesionalizmi dhe përgjegjësia në punë 
 
Nëse ka kundërthënie ndërmjet të drejtës ndërkombëtare dhe asaj 
vendore, në lidhje me çështjet e të drejtave të njeriut, cilat dispozita 
duhet t’i zbatojë gjyqtari? 
 
Gjyqtari është i obliguar të zbatojë të drejtën ndërkombëtare në lidhje 
me të drejtat e njeriut. Neni 5.3 i Kodit të Etikës Gjyqësore në 
Kosovë parasheh që gjyqtari është i obliguar të ndjekë praktikat 
përkatëse të së drejtës vendore dhe ndërkombëtare, duke iu referuar 
konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kushtetuta e 
Kosovës, neni 22, parasheh epërsinë e konventave ndërkombëtare për 
të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. 

 
Pyetje diskutimi nr. 7: 

 
Ju dhe një koleg gjyqtar shkoni në drekë në një restorant që ka një 
radhë të gjatë të njerëzve që presin për tavolinë. Menaxheri i restoranit 
e di që jeni gjyqtarë, si dhe thotë para klientëve tjerë që presin: “Për 
juve gjyqtarët nuk ka pritje, tani do t’ju rehatojmë para gjithë të tjerëve”. 
Ju duhet që: 
 

1.  Të thoni, “Ju faleminderit” dhe të uleni sa më shpejt që është 
e mundur. 

 
2.  Të thoni, “Ju faleminderit, por nuk mund të pranojmë favore 
të tilla të posaçme”, si dhe refuzoni të uleni para të tjerëve që 
janë duke pritur në radhë. 

 
3.  I thoni njerëzve që janë duke pritur që duhet të uleni 
menjëherë sepse jeni “gjyqtarë që jemi tejet të zënë me çështje 
të rëndësishme sot pasdite”. 

 
4.  Të pranoni ofertën menjëherë, sepse nuk është e sjellshme 
të refuzoni ofertën e menaxherit të restorantit.   
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Komentar: 
 
Përgjigja më e mirë është “2”. 
 
Testi i papërshtatshmërisë është nëse veprimi i gjyqtarit komprometon 
aftësinë e gjyqtarit që të ushtrojë përgjegjësitë e tij/saj gjyqësore me 
integritet, paanshmëri, pavarësi e kompetencë... ose nëse në mendjen 
e një vëzhguesi të arsyeshëm, ekziston perceptimi që aftësia e gjyqtarit 
për të ushtruar përgjegjësitë gjyqësore në atë çështje është cenuar. 
Trajtimi i gjyqësorit ndryshe nga të tjerët duke i dhënë atyre tavolinën 
e preferuar krijon përshtypjen që menaxheri i restorantit ka qasje të 
posaçme në gjykatë dhe proceset e saj vendim-marrëse.14   
 

 Gjyqtari duhet të veprojë me integritet në jetën profesionale dhe 
personale të tij/saj. (Shih Nenin 4 të Kodit të Etikës 
Gjyqësore në Kosovë) 

 

 Në asnjë rrethanë, gjyqtari nuk mund të shfrytëzojë pozitën e tij 
apo saj gjyqësore.  (Shih Nenin 4.6 të Kodit të Etikës 
Gjyqësore në Kosovë) 

 
Komunikimi Ex-Parte: 

 
Parimi i paanshëmrisë përgjithësisht ndalon komunikimet private 
ndërmjet gjyqtarit dhe ndonjërës palë apo përfaqësuesve të tyre ligjorë, 
apo dëshmitarëve. Nëse gjyqtari pranon komunikimin privat, është me 
rëndësi që gjykata të sigurojë që palët tjera të informohen plotësisht 
dhe menjëherë, si dhe që procesverbali të plotësohet me ato informata. 
 
Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën Gjyqësore 
 
Pyetje diskutimi nr. 8: 
 
Ju jeni pjesëtar i gjyqësorit, me përgjegjësi për shqyrtimin e çështjeve 
familjare, duke përfshirë procedurat e divorcit. Keni pranuar një letër 
nga një deputet i Kuvendit të Kosovës, ku ju thuhet që po shkruan në 
emër të një votuesi që ka rastin e divorcit tek ju. Deputeti i Kuvendit të 

                                                        
14 Grupi për Integritet Gjyqësor, Koment mbi Parimet e Bangalorit për Etikën 
Gjyqësore, mars 2007, f. 80 
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Kosovës ju kërkon që ta përshpejtoni çështjen e divorcit, si dhe të 
siguroni që votuesi i tij të marrë “hisen e drejtë” në ndarje të pronës. 
Çfarë bëni ju? 

 
Komentar: 
 
Gjyqtari së pari duhet të mendojë nëse duhet t’i përgjigjet fare asaj 
letre. Nëse gjyqtari përgjigjet, atëherë ai apo ajo duhet 1) ta bëjë këtë 
me postë, duke i dhënë kopje secilit prej avokatëve (apo palëve nëse 
nuk kanë avokat), bashkë me një kopje të letrës së Deputetit, 2) të 
këshillojë deputetin e Kuvendit të Kosovës që ju nuk mundeni dhe nuk 
dëshironi të diskutoni detajet e rastit; 3) të këshilloni deputetin e 
Kuvendit të Kosovës që rasti do të vazhdojë me afatet normale që janë 
për të gjitha procedurat e divorcit, si dhe 4) theksoni që gjyqtari nuk jep 
kurrfarë konstatimi apo mendimi sa i përket rezultatit përfundimtar të 
rastit.  
 
Nëse gjyqtari zgjedh të mos përgjigjet, ai apo ajo duhet të sigurohet që 
t’i japë një kopje të letrës së Deputetit secilit prej avokatëve (apo palëve 
nëse nuk kanë avokat). 
  
Për të siguruar që çështjet në lidhje me komunikimin ex-parte që është 
bërë nga deputeti të adresohen siç duhet, gjyqtari duhet të konsiderojë 
nëse duhet që t’i kërkojë të gjithë avokatëve (apo palëve) të shprehen 
nëse duan në lidhje me këtë çështje në seancën e radhës që është 
caktuar për procedurë. Edhe nëse avokatët thonë që nuk duan të 
shprehen për këtë çështje në gjykatë, do të ishte e përshtatshme që të 
shënohet në procesverbal të gjykatës, me praninë e avokatëve dhe 
palëve, në lidhje me letrën dhe hapat që janë ndërmarrë për të siguruar 
që të gjitha palët dhe avokatët e tyre kanë marrë njoftimin për letrën në 
kohën e duhur. Në këtë mënyrë, të gjitha palët janë të njoftuara për 
komunikimin ex-parte, bëhet shënimi në procesverbal i të gjithë hapave 
në zbatim të Kodit të Etikës së Gjyqtarëve në lidhje me komunikimin 
ex-parte. 
 
 
Pyetje diskutimi nr. 9: 
 
Jeni pjesëtar i gjyqësorit me përgjegjësi në procedura penale. Merrni 
një thirrje telefonike nga një zyrtar policie që ju pyet nëse do ta 
shqyrtoni lirimin e një të burgosuri që pret gjykimin, sepse i burgosuri 
është tejet i sëmurë, si dhe ka nevojë të shtrohet në spital dhe të marrë 



 28 

trajtimin mjekësor që nuk mund të ofrohet brenda burgut. Oficeri policor 
ju shpjegon që nuk kanë personel të mjaftueshëm për të vendosur rojë 
24-orëshe në dhomën e spitalit për të burgosurin. Oficeri policor ju 
kërkon e ju lutet që të bëni diçka “menjëherë”! Çfarë bëni ju?   
 

Komentar: 
 
Ju e mendoni se cila është përgjigja më e mirë. Ndoshta mund ta 
mendoni caktimin e një telefonate grupore me prokurorin dhe avokatin 
mbrojtës për t’i njoftuar ata mbi përmbajtjen e thirrjes telefonike, si dhe 
për të kërkuar qëndrimet e tyre në lidhje me veprimin e duhur, nëse ka 
të tillë, që duhet të bëni. Nëse ju dhe avokatët nuk mund të pajtoheni 
në këtë telefonatë grupore mbi veprimet që duhen ndërmarrë, ndoshta 
më mirë është të caktohet një seancë urgjente në gjykatë, me të dyja 
palët të pranishme, por edhe zyrtarin policor, ashtu që të mund të 
shënohet plotësisht në procesverbal kontakti që është bërë nga oficeri 
policor, si dhe qëndrimet e prokurorit dhe avokatit mbrojtës.  
 
Nëse ju dhe avokatët pajtoheni mbi veprimin e përshtatshëm që duhet 
ndërmarrë, duhet të shkruani në Urdhrin me shkrim që ka ndodhur 
telefonata grupore ndërmjet jush dhe të dyja palëve për të trajtuar këtë 
situatë emergjente, si dhe që të dyja palët të pajtohen mbi veprimin e 
kryer në lidhje me të burgosurin. Sidoqoftë, dispozitat e Kodit të 
Procedurës Penale duhet të shqyrtohen me kujdes kur nxirret ndonjë 
urdhër në këtë kuptim.     

 
 
 
Çështje që duhet pasur parasysh si dhe dispozitat e Kodit: 
 

 Çfarë është komunikimiex-parte dhe pse janë ndalesat 
ndaj pjesës më të madhe të komunikimit ex-parte të 
domosdoshme? 

 

 Komuniki verbal që bëhet me gjyqtarin kur nuk janë të 
pranishëm të gjithë avokatët dhe palët, ose  

 

 Komunikimi shkruar, telefonik apo elektronik me një 
gjyqtar i cili nuk i dërgohen të gjithë avokatëve apo palëve.  

 



 29 

 Ndalesat e komunikimit ex-parte janë të domosdoshme 
për të siguruar besimin e palëve dhe avokatëve që janë të 
trajtuar në mënyrë të barabartë dhe të drejtë.   

 

 Ndalesa e komunikimit ex-parte parandalon animet dhe 
shmang shtytjet apo detyrimet e papërshtatshme.  

 

 Neni 3.2 i Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë kërkon 
që gjyqtari të sigurojë trajtim të barabartë të palëve në 
procedurë. Kur ka komunikim verbal, të shkruar, telefonik 
apo elektronik (ex-parte) me gjyqtarin që nuk është i 
njohurpër të gjithë avokatët dhe palët, ata avokatë e palë 
nuk kanë mundësi që të vlerësojnë apo kundërshtojnë 
informatat e dhëna, e kështu kanë disavantazh. 

 

 Është tejet me rëndësi që gjyqtarët të përpiqen të 
përmbahen nga komunikimi ex-parte, përveç në 
gjendje emergjente, duke shmangur kështu sjelljet e 
papërshtatshme e edhe perceptimin e sjelljeve të tilla.  

 

 
Përfundimi i lëndëve me kohë 

 

 Gjyqtarët kanë përgjegjësi për të organizuar punën e 
gjykatës në mënyrë efektive e efikase. Neni 5.2 i Kodit të 
Etikës Gjyqësore në Kosovë.  
 

 Përgjegjësia e gjyqtarit për të shqyrtuar lëndë ka prioritet 
ndaj të gjitha aktiviteteve të tjera të gjyqtarit.  Neni 5.1 të 
Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë 

 

 Nëse lejohet një shtyrje nga gjyqtari, është me rëndësi të 
thuhet brenda Vendimit të Shtyrjes se pse ajo shtyrje ka 
ndodhur. Shpesh, publiku beson që rastet gjyqësore marrin 
tepër gjatë për t’u përfunduar. Nëse Vendimi për Shtyrje 
përmban “baza të arsyeshme” për shtyrje dhe shpreh qartë 
arsyen specifike për shtyrje, besimi i publikut në sistemin e 
drejtësisë mund të avancohet shumë.  

 
 Gjyqtari duhet të ndërmarrë hapa për të siguruar që palët të 

respektojnë afatet dhe rregullat e përcaktuara nga gjykata, 
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duke përfshirë edhe vendosjen e sanksioneve kur një avokat 
apo një palë qëllimisht apo për neglizhencë dështon të 
zbatojë urdhrat apo afatet e gjykatave. 

 
Aktivitetet jashtëgjyqësore 

 
Pyetje diskutimi nr. 10: Në çfarë rrethanash mundet një gjyqtar të 
angazhohet në veprimtari jashtëgjyqësore, si mësimdhënia në fakultet 
juridik?   
 

Komentar: 
 

Me lejen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjyqtari mund të 
angazhohet në veprimtari jashtëgjyqësore nëse ato mbahen pas orarit 
normal të punës dhe që ato të mos ndikojnë në efikasitetin e gjykatës.  
Neni 4.8 i Kodit të Etikës Gjyqësore në Kosovë, si dhe neni 32 i 
Ligjit nr. 03/L-133 për Gjykatat, të ndryshuar.  

 

 Veprimtaritë jashtëgjyqësore mund të përfshijë shkrimin, 
mësimdhënien dhe pjesëmarrjen në aktivitete shkencore e 
profesionale që kanë të bëjnë me drejtësinë. Neni 4.8 i Kodit 
të Etikës Gjyqësore në Kosovë 

 
Arsimimi i vazhdueshëm ligjor  

 

 Gjyqtari është i obliguar të ruajë nivel të lartë të aftësisë 
profesionale.  Neni 5 i Kodit të Etikës Gjyqësore në 
Kosovë 
 

 Parimet e Bangalorit, tek Neni 6.3, parashohin që gjyqtari 
duhet të bëjë hapa të arsyeshëm për të ruajtur e avancuar 
njohuritë, aftësitë dhe cilësitë e tij/saj personale për ushtrimin 
e mirëfilltë të detyrave gjyqësore.    

 

 Gjyqtarët e emëruar rishtas ndjekin trajnim për çështje etike. 
Rekomandohet që të ofrohet trajnim i vazhdueshëm periodik 
për çështjet etike për të gjithë gjyqtarët nga Akademia e 
Drejtësisë, apo entitete të tjera. 

 

 Gjyqtarët dhe Kryetarët e Gjykatave duhet të bashkëpunojnë 
për të identifikuar prioritetet e trajnimit për gjyqtarë 
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individualë, në bazë të caktimit të detyrave të gjyqtarëve, si 
dhe gjetjet nga performanca e gjyqtarëve, kryetarit të 
gjykatës, si dhe vlerësimit më të ri të performancës së 
gjyqtarit nga ana e Komisionit të KGJK-së për Vlerësim të 
Performances. 
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 IV. Konfidencialiteti dhe raportet me publikun dhe 
mediat 
 

Gjykatat duhet të ruajnë konfidencialitetin e informatave të 
caktuara në lidhje me gjykimet në pritje dhe ato në vazhdim, si 
dhe çështjet tjera që me legjislacionin ekzistues kërkohen të 
mbeten konfidenciale. Duhet trajtuar me kujdes mbrojtja e jetës 
dhe sigurisë së viktimave, informatorëve dhe dëshmitarëve të 
tjerë, si dhe mbrojtja e të drejtave të të gjithë qytetarëve për 
privatësi.  
 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës mëton të rrisë vetëdijen tek 
komuniteti i gjerë në lidhje me rolet, përgjegjësitë dhe 
veprimtaritë përkatëse të Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe 
gjykatave.   
 

 
Pyetje diskutimi nr. 11: 

 
Gjyqtari Rama është kryesues i kolegjit gjyqësor tre anëtaresh që po 
gjykon një rast vrasjeje të profilit të lartë. Rasti tashmë ka marrë disa 
muaj, si dhe gjyqtarit i duket që ky gjykim nuk do të përfundojë kurrë, 
përkundër përpjekjeve të tij. Përfaqësuesit e mediave janë të 
pranishëm në çdo seancë të procedurës.   
 
Dje, avokati mbrojtës parashtroi kërkesë për shtyrje katër-javëshe, 
ashtu që eksperti i forenzikës të bëjë vlerësimin balistik të armës së 
zjarrit që pretendohet të jetë përdorur në atë rast. Gjyqtari Rama u 
takua në zyrë me dy gjyqtarët tjerë të kolegjit të rastit. Derisa ishin aty, 
ai i tha kolegëve që dëshironte të sanksiononte avokatin mbrojtës për 
shkak të mosparashtrimit me kohë të kësaj shkrese. Gjyqtarët tjerë 
besonin që kërkesa ishte bërë në këtë moment për shkak të “provave 
të zbuluara rishtas”, si dhe kundërshtonin sanksionimin e avokatit 
mbrojtës për mospërfillje të gjykatës. Kur gjyqtarët u kthyen në 
gjykatore, kërkesa e mbrojtjes për shtyrje katërjavore u miratua.   
 
Më vonë atë mbrëmje, Gjyqtari Rama mori një thirrje nga një gazetare 
e gazetës E vërteta e ditës, gazetë lokale. Ajo tha që shumë njerëz 
donin të dinin se sa do të zgjaste ky rast. Gjyqtari Rama u përgjigj, “Unë 
po bëj ç’është e mundur për ta përfunduar rastin sa më shpejt që është 
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e mundur. Mbrojtja duket që po kërkon mënyra që rasti të vazhdojë më 
tutje e më gjatë”.   
 
Pas përfundimit të telefonatës, Gjyqtari Rama i dërgoi mikut të tij më të 
mirë, Gushtës, një mesazh që besonte do të ishte krejtësisht privat në 
Facebook. Krejtësisht i frustruar, ai kishte shkruar,  
 

“Po kritikohem për tejzgjatjen e gjykimit, ndërsa unë isha ai që 
doja ta ndëshkoj avokatin mbrojtës, por kolegët nuk u pajtuan. 
Të gjithë e dinë se si do të përfundojë ky rast. Thjesht dua ta 
kryej!” 

 
Të nesërmen në mëngjes, para se të niset për gjykatë, Gjyqtari Rama 
shikon gazetën, si dhe sheh një titull që thotë: “Gjyqtari fajëson 
mbrojtjen që “po kërkon mënyra për ta zgjatur më tutje rastin!” Deri sa 
po dilte nga dera për të shkuar në punë, gruaja e Gjyqtarit Rama thotë, 
“Ke shkruar në Facebook diçka për gjykimin?” Ai ia kthen: “Jo, vetëm i 
dërgova një mesazh privat Gushtës.”  Gruaja e Gjyqtarit Rama 
përgjigjet: “Mirë, vetëm se është në faqen tënde publike në Facebook.”     
 
Çfarë çështjesh mund të lindin këtu? A duhet që Gjyqtari Rama të 
brengoset për diçka? Nëse po, për çka? 
 

Komentar: 
 
Gjyqtari Rama mund të ketë një ditë të gjatë! Gjyqtari Rama duhet të 
jetë i paanshëm kur shqyrton rastin. Si tek çdo gjyqtar në cilindo rast, 
ai duhet jo vetëm të ketë paanshmëri reale, por edhe të krijojë 
përshtypjen apo dukjen e paanshmërisë. Nëse ka mbetur ajo dukje e 
paanshmërisë është tashmë pikëpyetje. Deklaratat e Gjyqtarit Rama 
në skenarin më të mirë vënë në pikëpyetje dukjen e paanshmërisë, si 
dhe në skenarin më të keq, tregojnë që ai në fakt nuk është i 
paanshëm. Ai i ka thënë mediave që “mbrojtja po kërkon mënyra që ta 
zgjasë rastin më tutje e më gjatë.” Përveç kësaj, ai thotë në Facebook, 
“…Të gjithë e dinë se si do të përfundojë ky rast …” Të gjitha këto 
deklarata e vënë në pikëpyetje paanshmërinë e tij. 
 
Gjyqtarët që shqyrtojnë lëndët në Kosovë e kanë të ndaluar të flasin 
me mediat për rastet e tilla. Neni 12.5 i Udhëzimeve për Mediat, të 
miratuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, thotë që “asnjë lloj komenti 
publik apo shpërndarje e informatave nuk mund të bëhet për rastet 
aktive në gjykatë, pa miratimin e shprehur paraprak të Kryetarit të 
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Gjykatës përkatëse.” Kështu, komentet e Gjyqtarit Rama për gazetarin 
ishin të papërshtatshme.  
 
Gjyqtari Rama gjithashtu ka shkelur kriterin e konfidencialitetit dhe 
fshehtësinë e shqyrtimit gjyqësor. Neni 6 i Kodit të Etikës Gjyqësore në 
Kosovë parasheh që “Gjyqtarët duhet të respektojnë konfidencialitetin 
dhe fshehtësinë e të gjitha shqyrtimeve gjyqësore, si dhe nuk duhet të 
bëjnë komente publike e as të japin informata për rastet konkrete”. 
Gjyqtari Rama ka shkruar në Facebook: “Unë po kritikohem për 
tejzgjatjen e gjykimit, derisa unë kam qenë ai që ka dashur të 
ndëshkojë avokatin mbrojtës për mospërfillje të gjykatës, por kolegët e 
mi nuk u pajtuan”. Udhëzimet për media të miratuara nga Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës parashohin tek Neni 8.8 që informatat vijuese nuk 
mund t’i zbulohen publikut apo mediave: “Informatat që do të zbulonin 
procesin shqyrtues gjyqësor konfidencial”.  
 
Përveç këtyre, postimi i Gjyqtarit Rama në Facebook ka shkelur 
dispozitat që ndalojnë zbulimin para publikut të shqyrtimeve 
konfidenciale dhe sekrete në gjykatë, si dhe ndalesën e komenteve 
publike apo shpërndarjes së informatave për rastet aktive. Gjyqtari 
Rama gabimisht ka bërë postimin publik në Facebook.  Megjithatë, fakti 
që Gjyqtari Rama ka dashur të dërgojë mesazh “privat” në Facebook 
për mikun e tij Gushta nuk është kurrfarë arsyetimi. Dërgimi i një 
mesazhi privat në Facebook me përmbajtjen e tillë është prapë shkelje 
e kufizimeve të zbulimit të informatave të përmendura më lart. 
 
Duket që Gjyqtari Rama mund të ketë problem me paanshmërinë e tij 
aktuale apo të perceptuar. 
 
Pyetje diskutimi nr. 12:   

 
Një gjyqtar në Kosovë paraqitet në një program televiziv, duke bërë 
disa komente negative në lidhje me punën e organeve të drejtësisë. Në 
komentet e tij, gjyqtari thekson që disa organe në kuadër të sistemit të 
drejtësisë  nuk kan funksionuar mirë dhe menaxhohen dobët.  
 

Komentar: 
 
A janë deklaratat e Gjyqtarit në televizion në përputhje me dispozitat e 
Kodit të Etikës Profesionale të Gjyqtarëve në Kosovë? Nëse jo, pse? 
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Gjyqtarët ndalohen të komentojnë publikisht mbi punën e të tjerëve në 
sistemin e drejtësisë. Specifikisht, Neni 6.3 i Kodit të Etikës Gjyqësore 
në Kosovë thekson që “gjyqtari ka për obligim të përmbahet nga 
komentet publike në lidhje me punën apo efikasitetin e gjyqtarëve, 
zyrtarëve gjyqësorë, apo sistemit në përgjithësi”.      

 
 
Çështje që duhet pasur parasysh dhe dispozitat e Kodit: 
 

 Gjyqtari nuk mund të zbulojë informata të klasifikuara apo 
konfidenciale për të cilat fiton njohuri gjatë ekzekutimit të 
procedurave, përveç nëse zbulimi i tillë përbën obligim ligjor. 
Kodi i Etikës Gjyqësore të Kosovës, Neni 6 

 

 Gjyqtarët duhet të respektojnë konfidencialitetin dhe 
fshehtësinë e të gjitha shqyrtimeve gjyqësore, si dhe nuk 
duhet të bëjnë komente publike apo të ofrojnë informata për 
asnjë rast.  Kodi i Etikës Gjyqësore të Kosovës, Neni 6 

 

 Informatat konfidenciale që merren nga gjyqtari në pozitën e 
tij/saj gjyqësore nuk mund të përdoren apo zbulohen nga 
gjyqtari për qëllime të tjera që nuk kanë të bëjnë me detyrat 
gjyqësore të gjyqtarit. Parimet Bangalore të Etikës 
Gjyqësore, Neni 4.10 

 

 Gjyqtari ka për obligim të përmbahet nga të gjitha shpjegimet 
para mediave apo palëve të tjera të interesuara në lidhje me 
rastet e caktuara, përveç nëse nuk është i autorizuar ta bëjë 
këtë. Kodi i Etikës Gjyqësore të Kosovës, Neni 6.2 

 

 Gjyqtari ka për obligim të përmbahet nga komentet publike në 
lidhje me punën apo veprimtarinë apo efikasitetin e 
gjyqtarëve, zyrtarëve gjyqësorë, apo sistemit në përgjithësi. 
Kodi i Etikës Gjyqësore të Kosovës, Neni 6.3 

 

 Gjyqtari që është i autorizuar të ofrojë informata duhet të ketë 
parasysh që të jetë objektiv dhe i saktë, si dhe kur jep 
informata, duhet të jetë i kujdesshëm për mbrojtjen e të 
dhënave personale dhe familjare të palëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë të procedurës, interesat e të miturve, 
mbrojtjen e jetës private dhe familjare të palëve të dëmtuara, 
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si dhe të pandehurve dhe të drejtave të tyre që nuk duhen 
shkelur. Kodi i Etikës Gjyqësore të Kosovës, Neni 6.4 

 

 
 
Udhëzimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për media parashohin:   
 

 Është e natyrshme për gazetarët të duan të flasin me kryetarin 
e gjykatës kur lindin pyetje për ndonjë lëndë të caktuar që po 
gjykohet. Përfaqësuesit e mediave duhet të jenë të vetëdijshëm 
që gjyqtarët janë të obliguar me rregulla të sjelljes gjyqësore që 
i kufizojnë ata nga komentimi publik apo dhënien e komenteve 
jopublike mbi ndonjë lëndë gjyqësore që mund të ndikojë në 
përfundimin e lëndës, apo mund të ndërhyjnë në gjykimin apo 
shqyrtimin e drejtë. Udhëzimet e Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës për media, Neni 4.3 
 

 Për të gjitha pyetjet në lidhje me lëndët gjyqësore dhe çështjet 
tjera të ndjeshme në lidhje me punën e Gjykatës, vetëm Kryetari 
i Gjykatës (ose në mungesë të tij/saj, Nënkryetari i Gjykatës) 
përkatëse ka autorizim që të komunikojë drejtpërdrejt me 
publikun dhe mediat. Udhëzimet e Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës për media, Neni 5.3.2 

 

 Informatat që nuk kërkohen të mbahen konfidenciale mund të 
jepen në çfarëdo forme, duke mos u kufizuar në dokumente, 
regjistra, transkripte, urdhra, mendime, raporte, deklarata 
shtypi, materiale të shtypura, fotografi, video-regjistrime, si dhe 
audio-regjistrime, të dhëna statistikore, modele, diagrame, 
grafika, e të dhëna materiale në çfarëdo forme. Udhëzimet e 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës për media, Neni 9 

 

 Të gjitha gjykimet janë të hapura për publikun, përfshirë këtu 
gazetarët dhe përfaqësuesit e tjerë të organizatave mediale. Të 
gjitha vendimet në lidhje me përdorimin e kamerës apo ndonjë 
aparati tjetër xhirues audio dhe video nga mediat merren në liri 
të plotë të veprimit nga gjyqtari kryesues i gjykimit. Udhëzimet 
e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për media, Neni 11 

 

 Asnjë lloj komenti publik apo shpërndarje e informatave për 
ndonjë çështje thelbësore në lidhje me ndonjë rast aktiv nuk 
mund të jepet pa miratimin paraprak të shprehur nga Kryetari i 
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Gjykatës përkatëse. Udhëzimet e Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës për media, Neni 12.5 

  
 
 

 
 


