
KODI I MIRESJELLJES PER PERSONELIN E ADMINISTRATES GJYQESORE 

Neni 1 

Qellimi 

 

Ky Kod ka për qëllim të përcaktojë parimet e mirësjelljes, të cilat duhet të respektohen nga 

personeli i administratës gjyqësore të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë gjatë 

kryerjes së detyrave dhe ushtrimit të funksionit të  tyre, si dhe të informojë qytetarët për standardet 

e sjelljes dhe shërbimet që kanë të drejtë të presin nga punonjësit e gjykatës. Në të njëjtën kohë 

Kodi nuk cënon, zëvendëson apo përjashton standartet e tjera të parashikuara në ligje ose akte 

nënligjore. 

  

Neni 2 

Fushëveprimi 

 

Këtij Kodi I nënshtrohet I tërë personeli I administratës gjyqësore të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, me përjshtim të trupës së gjyqtarëve. 

Rregullat e këtij Kodi vlejnë përgjatë kryerjes së detyrave si dhe pas orarot të punës, në rast 

paraqitjeje në ambjente publike. 

Ky Kod i Mireësjelljes vlen si për punonjësit me orar të plotë, ashtu dhe pë rata em orar të 

reduktuar. 

  

Neni 3 

Parimet e peëgjitheshme 

 

 Personeli I administratës duhet t’i përmbushë detyrat e tij në pajtim me këto parime: 

 Parimi I ligjshmërisë: Administrata gjyqësore duhet të kryehë punët vetëm sipas ligjit, dhe të 

merret vetëm me çështjet për të cilat kane autoritet ligjor. 

 Parimi I trajtimit të barabartë dhe I mosdiskriminimit: Administrata gjyqësore duhetr të respektojë 

dinjitetin dhe barazinë e të gjtihë njerëzve, pa asnjë dallim apo diskriminim, pa marrë parasysh 

nacionalitetin, bindjen fetare, politke gjininë , gjendjen shëndetësore dhe familjare. 

 Parimi I neutralitetit politik: Shërbim besnik ndaj ligjit, pa frikë apo favorizim dhe pa marrë 

parasysh pikëpamjet politike apo anëtarësimin partiak. 

 Parimi I paanësisë dhe pavarësisë profesionale: Në adminsitratën gjyqësore nuk lejohet 

paanshmëria, që do të thotë që punonjësi nuk duhet të ketë nje predispozitë në favor të një rezultati 

të caktuar gjatë vlerësimit të një situate, duke shkaktuar si rrjedhojë një dëm të pajustifikueshëm 

për interesin e përgjithshëm ose për të drejtën e palëve të tjera të interesuara. 

 Parimi I sinqeritetit: Në kryerjen e detyrave administrata gjyqësore duhet të jetë e ndershme, e 

paanshme, efikase, duke pasur parasysh vetëm interesin publik, mosshfrytëzimi I pozitës zyrtare 

apo informacionit për përfitim personal apo për përfitimin e të tjerëve . Mosshfrytëzimin e 

informacionit për të mashtruar të tjerët, por vetëm në pajtim me detyrat zyrtare. 

 Parimi I ndershmërisë proceduriale: Administrata gjyqësore, gjatë punës së saj në mënyrë të 

ndershme duhet të ndjekë dhe të ketë në vëmendje procedurën për zbatimin e ligjit, për të 

respektuar vlerat  dhe dinjitetin e personave të tjerë . 

 Parimi respektimit : Administrata gjyqësore duhet të jetë e sjellshme në marrëdhënie me qytetarët 

që u shërben, me eprorët , kolegët e vartësit e saj. Ajo duhet të sillet gjithnjë në mënyrë të tillë që 



besimi I publikut në ndershmërinë, paanshmërinë dhe efektivitetin e shërbimit gjyqësor të ruhet e 

të rritet. 

 Parimi I përdorimit racionale të mjeteve financiare publike: Administrata gjyqësore duhet të 

përdorë mjetet financiare dhe material publike, vetëm për qëllime publike. Shpenzimet e mjeteve 

financiare publike mund të bëhen vetëm në pajtueshmëri me procesin dheprocedurat, të cilat janë 

të përcaktuara dhe në përputhshmëri me ligjin në fuqi. 

 Parimi I shmangies së konfliktit të interesave: Adiministrata gjyqësore duhet të mos lejojë që 

interest e saj private të bien ndesh me pozitën e saj shtetërore, të shmangë konfliktet e interesave 

dhe të mos shfrytëzojë asnjëherë pozitën për interesin e saj privat. 

 Parimi I transparencës: Garantimi se proceset administrative do të jenë të hapura për publikun . 

Administrata gjyqësore do të ruajë konfidencialitetin e informacionit që ka në zotërim, por pa 

cënuar zbatimin e detyrimeve që dalin për të drejtën e informimit. 

  

Neni 4 

Profesionalizmi dhe shërbimi public 

 

 Gjatë kryerjes së detyrave të punës punonjësi i administratës duhet të veprojë me profesionalizëm, 

të jetë i paanshëm dhe të vetëpërmbahet nga ndonjë veprim i cili mund të ndikojë negativisht tek 

palët ndërgjyqësore apo në imazhin e sistemit gjyqësor. 

Punonjësi në asnjë rrethanë nuk duhet të ndikohet nga presionet e jashtme ose nga interesat e tij 

personale apo financiare dhe duhet t'i shmanget çfarëdo forme të diskriminimit. Në të njëjtën kohë 

profesionalizmi dhe shërbimi adekuat publik reflektohen edhe në mënyrën, shpejtësinë dhe 

efikasitetin që punonjësi duhet të shfaqë gjatë kryerjes së detyrave. Në këtë kuader hyjnë edhe 

mirëmbajtja e librave dhe saktësia e shënimeve në libra/regjistra, e proçes verbale, në formë të 

shkruar dhe elektronike. Punonjësi duhet të kujdeset për mirëmbajtjen e shënimeve zyrtare dhe t'i 

regjistrojë ato me saktësi. Punonjësi nuk duhet të shkatërrojë, ndryshojë, fshijë apo modifikojë, si 

dhe fallsifikojë dokumentat e gjykatës. 

  

Neni 5 

Llogaridhënia për pronën dhe fondet publike 

 

 Punonjësi i administratës gjyqësore është përgjegjës për fondet dhe pronën publike. Punonjësi do 

t'i përdorë fondet publike dhe pronën ekskluzivisht për qëllime publike dhe për përparimin e 

misionit të gjykatës, duke e ditur se prona dhe fondet i përkasin qytetarëve dhe janë të vendosura 

në dispozicion të një gjyqësori të drejtë, efikas dhe efektiv në mënyrë ekskluzive për përparimin e 

interesave publike. 

  

Neni 6 

Ruajtja e informatave konfidenciale 

 

 Punonjësi është përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit dhe i ndalohet rreptësisht të bëje 

zbulimin e informatave që janë të klasifikuara si konfidenciale, ato qe burojnë nga seancat me dyer 

të mbyllura, përgjimet, etj, zbulimin e informacionit për të cilin ai/ajo nuk është i autorizuar të 

bëjë, dhe as duhet të bëjë përpjekje për të siguruar informacione për të cilat ai/ajo nuk ka të drejtë. 

Punonjësi është përgjegjës që aktet, dokumentacioni dhe çdo informacion që përmbajnë të dhëna 

personale dhe klasifikohen "sekret shtetëror" të administrohen sipas ligjit nr.8457 datë 11.02.1999 



"Për informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror", të ndryshuar, Ligji 9541 datë 22.05.2006, ligji 

25 datë 15.03.2012 akteve nënligjore të dala në zbatim të tij dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave 

nr. 312 datë 16.03.2011, "Për miratimin e rregullores për punën me informacionin e klasifikuar 

"Sekret Shtetëror". 

Detyrimi për të siguruar ruajtjen e informatave konfidenciale nuk është i kufizuar me orarin e 

punës dhe me periudhën e punësimit. 

Çdo shkelje e kësaj dispozite do të rezultoj në inicimin e procedurës disiplinore, e në raste të 

caktuara edhe të procedurës penale. 

  

Neni 7 

Sjellja e pahijshme 

 

Punonjësi duhet të sillet në mënyrë të drejtë, të qetë, me mirësjellje dhe pa arrogancë në raport me 

kolegët, palët ndërgjyqësore dhe publikun në përgjithësi. Secili punonjës duhet të vetëpermbahet 

nga çfarëdo sjellje diskriminuese dhe shfaqje e pakënaqësisë ndaj individeve me të cilët kanë 

kontakt në cilësinë e tyre zyrtare. 

Punonjësit duhet të respektojnë punën e njëri-tjetrit si dhe të bashkëpunojnë në mënyrë që të rrisin 

efikasitetin dhe cilësinë në punë. 

Administrata gjyqësore nuk duhet të pengojnë politikën e veprimit të autoritetit udhëheqës. Ajo 

duhet të përfillin konceptin e disiplinës, në mënyrë që sjellja e tyre të jetë në përputhje të plotë me 

rregullat e sjelljes së mirëfilltë ndaj udhëheqësve të tyre. 

Administrata gjyqësore duhet të informojë autoritetin udhëheqës për arsyet e mungesës nga puna, 

si dhe për ndonjë problem të mundshëm, që do të ketë ndikim negativ në punë dhe në ambientin e 

punës, apo pengesat e shfaqura në proçesin e punës. 

  

Neni 8 

Kodi i veshjes 

 

 Punonjësi duhet t'i kushtojë rëndësi veshjes në vendin e punës. Veshja dhe paraqitja e punonjësit 

duhet të jetë serioze dhe t'i përgjigjet vendit dhe natyrës së punës që punonjësi kryen (refero dhe 

ne shtojcen nr.l). 

  

Neni 9 

Konflikti i interesave 

 

 Punonjësi duhet qe t'i shmanget konfliktit të interesave. Konflikt interesash kemi në rastet kur një 

punonjës i administrates gjyqësore ka interes personal të tillë që ndikon, ose duket se mund të 

ndikojë, në kryerjen e paanshme dhe objektive të përgjegjësive të tij. 

Gjatë kryerjes së detyrave të punës punonjësit i ndalohet që të kërkojë ose të pranojë dhurata, 

favore ose të mira të tjera materiale. 

Konflikt interesash kemi kur një punonjës, bashkëshorti, fëmija, të afërmit, miku apo 

bashkëpunëtori i tij mund të preket personalisht apo financiarisht nga një çështje dhe të vihej në 

pikëpyetje aftësia e tij për t'i kryer detyrat zyrtare në mënyrë të paanshme. 

Në rastet e konfliktit të interesave, punonjësi duhet të ndërmarrë hapa për ta shmangur atë. Ai 

duhet të njoftojë eprorin e tij Kryetarin e Gjykatës, gjyqtarin e çështjes, apo kancelarin, i cili mund 

të vlerësojë konfliktin dhe të ndërmarrë hapat e duhur për të zgjidhur situatën. Konflikti i interesit 



mund të evitohet duke ju ndërprerë punonjësit përkohesisht veprimtaria apo lidhja e cila shkakton 

konfliktin. 

  

Neni 10 

Ndalimi i dhënies së këshillave juridike dhe përpilimit të shkresave, rekomandimi i 

përfaqesuesve ligjorë dhe aknimi ndaj palëve ndërgjyqësore 

 

 Punonjësi duhet të vetëpërmbahet nga dhënia e këshillave juridike palëve dhe përpilimit të 

shkresave palëve dhe publikut në përgjithësi dhe i ndalohet të shprehë mendimin e tij mbi 

ligjshmërinë apo vlefshmërinë e vendimeve apo dokumenteve. 

Punonjësi nuk duhet t'i ofrojë palëve të interesuara rekomandime për avokatët, ekspertët, apo 

ndonjë person tjetër për kryerjen e detyrave të ndërlidhura me gjykatës. 

Punonjësi nuk duhet në asnjë mënyrë të anojë, apo të duket se anon nga cilado palë ndërgjyqësore 

si dhe nuk duhet të shpreh mendimin e tij lidhur me ndershmërinë profesionale dhe morale të 

gjykatësve, prokurorëve apo të bashkëpunetorëve të tjerë. 

  

Neni 11 

Angazhimi/aktiviteti politik 

 

 Punonjësi i gjykatës nuk mund të jetë anëtar i ndonjë partie politike, organizatë politike apo 

organizatë tjetër dhe duhet të vetëpërmbahet nga angazhimi në aktivitet politik. Ai duhet të zbatoje 

detyrimet që i ngarkon ligji nr.7492 datë 8-6-1991 "Për departizimin dhe depolitizimin e disa 

organeve shtetërore". 

  

Neni 12 

Zbatimi dhe sanksionet 

 

 Dispozitat e këtij Kodi janë të detyrueshme për të gjithë punonjësit e administratës gjyqësore dhe 

janë pjesë përbërëse e kontratës së punës. çdo punonjës i administratës gjyqësore duhet të njoftohet 

dhe familjarizohet me përmbajtjen e këtij Kodi. Secili punonjës duhet të nënshkruaj deklaratën, 

duke deklarua se janë në pajtim dispozitat e këtij Kodi. Deklarata e nënshkruar do të ruhet në 

dosjen e punonjësit. 

Çdo shkelje e rregullave në këtë Kod do të rezultojë në masa disiplinore, duke përfshirë edhe 

shkëputjen e marrëdhenies së punës. 

  

Mbikëqyrjen periodike të zbatimit të Kodit të mirësjelljes do ta bejë Kancelari. 

 

Shtojca nr.l 

 

Punonjësi i administratës gjyqësore përmes veshjes dhe paraqitjes ruan integritetin e institucionit 

në të cilin punon. Për këtë arsye, punonjësi duhet çdo kohë t'i kushtojë rëndësi veshjes dhe 

paraqitjes. Më poshtë janë të shënuara veshjeve që rekomandohen gjatë kryerjes së detyrave në 

punë. 

 Në të gjitha rastet këmisha dhe bluza duhet të mbulojë tërë dorën, deri në kyçin e dorës. 

Përjashtimisht, në stinën e verës, lejohet këmisha dhe/ose bluza me mengë të shkurtra. 

 Në asnjë moment nuk lejohet që të duket trupi në mes të veshjeve të larta dhe të poshtme. 



 Në asnjë moment nuk lejohen pantallonat e shkurtra. Veshjet e poshtme për femra duhet të jenë të 

gjatësisë së pranueshme që i përgjigjet natyrës së punës. 

 Kapele, shamitë, syzet e diellit qoftë të vendosura në fytyre apo në kokë, nuk lejohen në asnjë 

moment gjatë kryeijes së punëve. 

 Nuk lejohet veshja me rroba të tejdukshme, veshje sportive, veshje tepër të gjata ose të shkurtra, 

dekolte tepër të thella, grim i tepërt, veshje të kohës së lirë, apo ndonjë mënyrë tjetër e veshjes jo 

të përshtatshme. 

 Veshjet nuk duhet të mbajnë fotografi apo shkronja të mëdha. 

 Nese mbahet rrip ai duhet të jetë i gjatësisë dhe i gjerësisë të pranueshme dhe të vendoset vetëm 

për qëllimin parësor që e ka, jo edhe për efekte estetike. 

 Për pozita më të larta, si p.sh udhëheqës departamentesh apo zyrash, veshja duhet të jetë me 

kostum, respektivisht xhaketë, kravatë e këmishë, ndërsa për punonjëset femra veshja duhet të jetë 

serioze. 

 


