
 

 
 

 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ______ Prot.       Tiranë, më ___.___.2022 

VENDIM 

Nr. 51, datë 08.02.2022 

 

PËR 

MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR MBI  VEPRIMTARINË E KËSHILLTARIT PËR 

ETIKËN PËR VITIN 2021” 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenit 83 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, pas raportimit të Këshilltares për Etikën,     

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e “Raportit vjetor mbi veprimtarinë e Këshilltarit për Etikën për vitin 2021” sipas 

tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr.       Prot.                         Tiranë, datë 31.01.2022 

 

 

 

Lënda:  Raportim mbi veprimtarinë e Këshilltarit për Etikën gjatë vitit 2021 

 

 

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

 

E nderuar znj. Kryetare,  

Të nderuar Anëtarë, 

 

Në përmbushje të detyrimit tim si Këshilltare për Etikën, në zbatim të nenit 83, pika ‘4’, shkronja 

‘d’ të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” (në vijim ligji 

115/2016), po Ju përcjell një raportim të përmbledhur, lidhur me veprimtarinë time gjatë vitit 2021.  

Nga momenti i caktimit tim si Këshilltare e Etikës nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka filluar puna 

me intensitet për hartimin e Kodit të Etikës Gjyqësore. Në fakt, viti 2020 ngadalësoi përpjekjet për 

hartimin sa më shpejt dhe në kohë të arsyeshme të këtij Kodi, për shkak të përhapjes së COVID -

19, një pandemi që ndikoi në jetën e secilit.  

 

Në këto rrethana, gjatë vitit 2020 për shkak të situatës së pandemisë në vend dhe pezullimit për 

një periudhë kohe të veprimtarisë gjyqësore, siç jeni në dijeni, komunikimi ka vijuar online për 

hartimin e më pas për miratimin e rregullave të sjelljes së gjyqtarëve dhe standardeve të etikës 

gjyqësore. Në prill të vitit 2021, pas një pune intensive dhe konsultimi gjithëpërfshirës, u arrit 

miratimi i Kodit të Etikës Gjyqësore, ku një meritë të veçantë ka Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale pranë KLGJ, veçanërisht znj. Brikena Ukperaj, e cila është marrë 

edhe me koordinimin e bashkërendimin e punës në grup. Kodi i Etikës Gjyqësore erdhi si një 

kontribut i përbashkët dhe me asistencën teknike të USAID, si dhe duke marrë në konsideratë 

komentet e sugjerimet e misioneve mbështetëse Euralius, përfaqësuesve të Këshillit të Europës 

dhe OSCE në Shqipëri.  

 

Ky Kod përmban standardet e etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes se gjyqtareve, jo vetëm gjatë 

ushtrimit  të veprimtarisë gjyqësore, por edhe jashtë saj. Në kushtet e pandemisë, drafti i Kodit të 

Etikës Gjyqësore i është përcjellë nëpërmjet postës elektronike edhe çdo gjyqtari, ku një pjesë e 

tyre kanë dhënë mendimet tyre dhe sugjerimet përkatëse. E gjithë kjo punë paraprake, mendoj se 

ka ndikuar pozitivisht në arritjen e qëllimit final, miratimi i rregullave etike dhe të sjelljes së 

gjyqtarëve në përputhje me standardet ndërkombëtare.  

 



Me miratimin e Kodit të Etikës Gjyqësore, për Këshilltarin e Etikës filloi sfida e vërtetë e 

përballimit të një pune dhe ngarkese të lartë për hartimin e manualit, ku do të evidentohen dilemat 

etike, si dhe dhënia e opinioneve/zgjedhjeve/përgjigjeve ndaj tyre në përputhje me standardet më 

të mira ndërkombëtare. Më qëllim lehtësimin e komunikimit me gjyqtarët, në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, është krijuar një rubrikë dedikuar Këshilltarit të Etikës dhe i është 

përcjellë një informacion çdo gjyqtari (përmes postës elektronike) për mënyrën e komunikimit me 

të.  Në fakt, kjo është një mënyrë shumë efiçente komunikimi, ku gjyqtarët mund të aksesojnë dhe 

të komunikojnë drejtpërdrejt me këshilltarin e etikës, për çdo problematikë apo dilemë etike, që 

ato mund të ndeshin gjatë ushtrimit të funksionit, si dhe për veprimtaritë apo sjelljen e tyre jashtë 

funksionit.   

 

Në raportimin e muajit korrik 2021, Ju kam vënë në dijeni për dy opinionet e hartuara në lidhje 

me çështjet: (i) përdorimi i telefonit celular nga gjyqtari në seancë gjyqësore dhe (ii) kufijtë e 

përdorimit të rrjeteve sociale nga gjyqtarët. Këto opinione janë publikuar në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe i janë përcjellë me gjyqtarëve, në adresat e postës elektronike të 

deklaruara prej tyre. Opinionet kanë qenë të përmbledhura dhe kanë patur si qëllim nxitjen e 

komenteve, diskutimeve dhe sugjerimeve në lidhje me problematikën e trajtuar. Në fakt deri tani 

(me përjashtim të disa komenteve verbale), nuk kemi patur ndonjë reagim, por dua të ritheksoj se 

këto opinione janë vetëm një hap i parë, ato mund dhe duhet të përditësohen dhe të përmirësohen 

edhe në vijim, gjatë punës për përgatitjen e manualit.  

 

Arsyet përse reagimet e gjyqtarëve nuk kanë qenë në nivelin e pritur, mund të jenë të ndryshme, 

ku si me të rëndësishme mund të veçoj ngarkesën që po përballon aktualisht çdo gjyqtar, si dhe 

kohëzgjatja e pandemisë, që ka kufizuar lëvizjet e secilit nga ne.  Në këtë vështrim, vlerësoj se 

gjatë vitit 2022 duhet të përpiqemi maksimalisht për të intensifikuar komunikimin me gjyqtarët.  

Një arsye tjetër në këtë drejtim, mund të jetë edhe ngurrimi i gjyqtarëve apo mos qartësimi i rolit 

të Këshilltarit të Etikës, komunikimi me të cilin është do të mbetet gjithmonë konfidencial.  

 

Një rol të rëndësishëm në veprimtarinë e Këshilltarit për Etikën ka edhe bashkëpunimi me 

Shkollën e Magjistraturës, natyrisht me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë që asistojnë 

gjyqësorin në Shqipëri.  Shkolla e Magjistraturës ka një program të trajnimit vazhdues, i cili duhet 

të jetë gjithëpërfshirës dhe sa më afër praktikës gjyqësore.  Por, duke parë reagimin e gjyqtarëve 

ndaj Kodit të Etikës dhe nisur nga fakti se, në vlerësimin tim ka shume dilema etike të lidhura si 

me ushtrimin e funksionit, ashtu edhe me sjelljen apo me veprimtaritë jashtë funksionit, sugjeroj 

të bëhen përpjekje për shtimin e aktiviteteve të lidhura me etikën gjyqësore, në trajnimin vazhdues. 

Ndërkohë, duhet theksuar se Shkolla e Magjistraturës i ka kushtuar gjithmonë vëmendjen 

maksimale rregullave të etikës gjyqësor, ku një nga lëndët kryesore të programit të trajnimit 

fillestar është pikërisht edhe ‘Etika profesionale’.  

 



Në vijim, Ju ri-informoj edhe një herë se puna për hartimin e manualit, sipas parashikimit të nenit 

83, pika ‘4’, shkronja ‘c’ të ligjit nr. 115/2016 është duke vijuar me intensitet. Por, tërheq edhe një 

herë vëmendjen Tuaj se, në funksion të përgatitjes të një manuali informues sa më të plotë dhe 

shterues (duke pasur në konsideratë faktin se dilemat etike shpesh janë të komplikuara), kërkoj 

nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, që në zbatim të pikës 7 të nenit 83 të ligjit 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë”, të më sigurojë mbështetjen e nevojshme me burime 

njerëzore, për të mundësuar dhe për të rritur efektivitetin në veprimtarinë time si Këshilltare për 

Etikën. Vështirësitë në ushtrimin e kësaj detyre lidhen edhe me faktin se, unë nuk jam shkëputur 

nga ushtrimi i detyrës dhe funksioni im si gjyqtare, ku gjetja e një balance mes ngarkesës në 

ushtrimin e këtij funksioni dhe kryerjes së detyrave si Këshilltare për Etikën, shpeshherë është 

vërtet sfiduese.  

 

Në përfundim të këtij raportimi, më lejoni t’Ju shpreh vlerësimin dhe mirënjohjen për mbështetjen 

Tuaj, duke më keni besuar një detyrë kaq të rëndësishme. Në gjithë këtë rrugëtim gjatë 

veprimtarisë time si Këshilltare e Etikës, që ka ndeshur edhe vështirësi apo problematika të 

parashikuara nga ana ime, një mbështetje dhe ndihmë të pakushtëzuar më kanë dhënë znj.Brikena 

Ukperaj dhe znj.Rudina Palloj, të cilat gjej rastin t’i falënderoj në mënyrë të veçantë.  

 

Duke shpresuar në mbështetjen edhe vijimin e bashkëpunimit me Ju, 

 

 

KËSHILLTARE PËR ETIKËN 

ALBANA BOKSI 

 


