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TË QENIT I BARABARTË PARA LIGJIT DHE GARANCITË QË 
OFRON GJYQËSORI

ABSTRAKT

Barazia e individëve para ligjit dhe garancia e realizimit të të drejtave dhe 
të lirive të garantuara me akte të brendshme juridike të shtetit si dhe me 
standarde ndërkombëtare, përbën vlerën më të lartë demokratike të një 
vendi. Trajtimi i barabartë dhe procedimet e barabarta, jo vetëm që janë të 
ndryshme në vetvete, por pasqyrojnë metoda që shprehin divergjenca të thella 
të cilat janë të ndërlidhura thellësisht me zbatimin e ligjit në praktikë nga 
institucionet përkatëse. Në këtë drejtim, domosdoshmëria e mirëfunksionimit 
të institucioneve, veçanërisht gjyqësorit, përbën shtyllën kryesore të shtetit 
ligjor, që funksionon në formë dhe mënyrë të atillë duke pasur për objektiv 
mbrojtjen e barabartë të të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe përcaktimin e 
përgjegjësisë të të gjithëve dhe të secilit. Në kuadër të këtij punimi, do të bëjë 
përpjekje që sadopak t’i lëvroj çështjet më të ndjeshme të sistemit gjyqësor, 
duke analizuar çështjet më problematike me qëllim që t’i jap karakteristikat 
fenomenologjike të problemit.

Fjalia çelës: Barazia para ligjit, trajtimi i barabartë, gjyqësori.

Hyrje

Ky punim do të shqyrtojë në mënyrë përmbajtsore çështjen e respektimit 
të sundimit të ligjit dhe trajtimit të barabartë të qytetarëve para ligjit nga 
institucionet shtetërore. Fillimisht, do ta analizoj çështjen e sundimit të ligjit 
dhe së drejtës, si dhe sigurinë juridike si element i rëndësishëm i shtetit të së 
drejtës. Është në interes të shoqërisë që shteti i së drejtës dhe sundimi i ligjit të 
garantohet duke i zbatuar ligjet në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme për të gjithë 
në barabarësi të plotë, varësisht se në cilën situatë faktike ndodhet individi.

Drejtësia kërkon që çdo person të ketë të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe 
objektiv nga një gjykatë kompetente, e pavarur dhe e paanshme, që do të 
ushtrojë funksionin e vet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe në 
bazë të provave. Nuk mund të krijohen gjykata që nuk zbatojnë procedurat 

* Autori i këtij shkrimi, Mr. sc. Ramdan Gashi është trajnues i përhershëm në IGJK ( në tekst e ka me fusnotën 
1 por duhet unifikuar njejtë si të tjerat)
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e vendosura rregullisht në bazë të ligjit dhe që kanë për qëllim t’ua heqin 
kompetencën gjykatave të zakonshme. Gjyqtarët kanë për obligim që të 
sigurohen në vazhdimësi, se drejtësia është ajo që do të shërbehet më në fund 
duke i marrë në konsideratë të gjitha elementet komplekse të të gjitha çështjeve 
për të cilat do të vendosë gjykata. Po të veprojnë ndryshe, do ta rrezikojnë 
kualitetin e drejtësisë që është aq prioritet për shoqërinë dhe shtetin, saqë do ta 
bënte lirinë dhe sigurinë e qytetarëve më të pasigurt dhe shtetin ligjor më pak 
funksional.

1.	Çështja	e	sundimit	të	ligjit	dhe	së	drejtës	si	dhe	siguria	juridike	si	
element i rëndësishëm i shtetit të së drejtës

Çështja e sundimit të ligjit i ka rrënjët e saj qysh në Anglinë mesjetare. Që në 
vitin 1066, Uilliam Pushtuesi (William the Conqueror) kishte vendosur një 
pushtet qendror. Edhe pse mbreti e vuri në jetë pushtetin qendror qeveritar, 
legjislativ dhe gjyqësor, ai vetvetiu nuk qëndroi mbi ligjin– ishte ligji ai që e bëri 
atë mbret. Nga kuptimi i tillë, gjykatat e së drejtës zakonore dhe parlamenti së 
bashku me feudalët, forcuan ndikimin e tyre në sistemin vendor, duke ndërtuar 
kështu monarkinë e parë parlamentare në Evropë. Bazat e zhvillimit të sundimit 
të ligjit ishin, Magna Charta Libertatum (1215), e cila u ofronte feudalëve 
disa të drejta dhe Habeas CorpusAct (1679), i cili u jepte njerëzve në arrest të 
drejtën e pamohueshme për t’u njoftuar për arsyet e kufizimit të lirisë së tyre. 
Në kontinentin e Evropës, parimi i sundimit të ligjit fitoi rëndësinë e tij gjatë 
shekullit XVII dhe XVIII. Siguria juridike nënkupton mos cenim i të drejtave të 
fituara dhe i pritshmërisë të ligjshme që garantojnë aktet juridike në fuqi brenda 
një shteti duke përshirë kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare. Si standard 
formal kryesorë konsiderohet saktësia, qartësia, dhe qëndrueshmëria në tërësi 
e të gjithë rendit juridik të një shteti të caktuar. Jo vetëm normat e veçanta, por 
i gjithë rendi juridik kërkohet të jetë i kuptueshëm, i parashikueshëm, i lehtë i 
zbatueshëm dhe jo kontradiktor.

Në këtë mënyrë, vlerësohet se krijohet edhe besimi i qytetarëve në 
qëndrueshmërinë e këtij rendi si dhe bindja e tyre në nevojën e respektimit 
dhe zbatimit të tij në jetën e përditshme. Në të njëjtën kohë, mbi këtë bazë, 
“qytetarët përcaktojnë edhe hapësirën e lirisë apo mënyrën e sjelljes së tyre 
në shtet dhe shoqëri”.2 Standardet që kërkohet të respektohen nga të gjithë 
mekanizmat dhe institucionet shtetërore, veçanërisht nga organet qendrore të 

2 Bross S., Reflectionson the importance and the positionof a Constitutional Court in a modern democratic 
state under the rule oflaw–Takingin to account the position of the Federal Constitutional Court of the Federal 
Republic of  Germany, Centeron Constitutional Jutice, Council of Europe.
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tre degëve kryesore të pushtetit shtetëror. Siguria juridike ngërthen në veti, 
besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe pandryshueshmërinë e ligjit për 
marrëdhëniet e rregulluara dhe zbatimi i tyre në mënyrë të barabartë për të 
gjithë pa përjashtim pa marrë parasysh dallimet. Besueshmëria ka të bëjë me 
faktin se qytetari nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht për ndryshueshmërinë 
dhe pasojat negative të akteve normative që cenojnë dhe përkeqësojnë një 
gjendje të vendosur me akte të mëparshme. Ne këndvështrim të interesave 
të individit si dhe besimit të tij në rendin juridik, konsiderohet me rëndësi 
të veçantë edhe urdhërimi për ndalimin e fuqisë prapavepruese të normave 
juridike. Padyshim që në këtë rast bëhet fjalë për normat juridike që parashikojnë 
dënime, vendosin detyrime apo rregulla të reja sjelljeje për individin. Normat 
me karakter lehtësues apo favorizues për individin, sigurisht që në përputhje 
me parimin e sigurisë juridike, rast pas rasti mund të shtrijnë efektin e tyre 
edhe për një periudhë të mëparshme.

Si elemente i sigurisë juridike mund të konsiderohen edhe detyrimi për 
ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, arsyetimi i vendimeve 
gjyqësore, e të tjerë. Megjithatë, edhe në rast të kundërt, vetëkuptohet se në 
kuptim të përgjithshëm ai gjen hapësirën e duhur për t’u njohur e respektuar 
në praktikë edhe në kuadër të parimit të shtetit të së drejtës. 1Standarde të 
veçanta të tij gjejnë pasqyrim në mjaft dispozita të tjera të Kushtetutës si dhe 
në Kodet apo legjislacionin e miratuar në bazë dhe për zbatim të saj. Kështu 
për shembull, në Kushtetutën e Republikës së Kosovës theksohet se “Askush 
nuk mund të akuzohet ose të dënohet për asnjë vepër e cila, në momentin e 
kryerjes, nuk ka qenë e përcaktuar me ligj si vepër penale, me përjashtim të 
veprave të cilat, në kohën e kryerjes së tyre, sipas së drejtës ndërkombëtare, 
përbënin gjenocid, krime lufte ose krime kundër njerëzimit”.3

Për të konsideruar se me të vërtetë kemi siguri juridike, ligji në tërësi apo 
dispozita të veçanta të tij, në përmbajtjen e tyre duhet të jenë të qarta, të 
përcaktuara dhe të kuptueshme dhe lehtësisht të zbatueshme në praktikë. 
Sigurisht që ato nuk mund të parashikojnë çdo rast që mund dhe duhet të lindë 
nga njohja dhe zbatimi i tyre në praktikë. Prandaj, në radhë të parë është detyrë 
e gjykatave që mangësi të caktuara të një ligji t’i plotësojnë natyrshëm përmes 
interpretimit dhe zbatimit të tij në praktikë që do të jenë në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare ( instrumentet ndërkombëtare ). Por që të realizohet një gjë e 
tillë, para së gjithash ligji duhet kuptuar saktë dhe drejtë. Si në fushat e tjera të 
së drejtës, edhe në të drejtën penale, parim i përgjithshëm është ai i ndalimit 

3 Neni 33 i Kushtetutës së  Republikës së Kosovës, 2008
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të fuqisë prapavepruese të ligjit. Një gjë e tillë diktohet, para se gjithash, 
për shkak të domosdoshmërisë së garantimit të stabilitetit dhe të sigurisë se 
marrëdhënieve juridike që vendosen ndërmjet subjekteve të ndryshme të së 
drejtës.

Në rastin e ligjit penal, i cili si rregull kufizon lirinë individuale, është shumë 
e nevojshme që çdo qytetar të dijë paraprakisht kufijtë e lirisë së tij si dhe 
sanksionet që mund t’i vijnë për shkak të kapërcimit të këtyre kufijve. Ai 
nuk duhet të ndjejë për asnjë çast rrezikun që një ligj i ri penal që mund të 
parashikojë si të dënueshëm një veprim apo mosveprim të caktuar ose që 
mund të rëndojë pozitën e tij si i pandehur, do të ketë në të ardhmen fuqi 
prapavepruese. Përjashtimi që bëhet nga rregulli i përgjithshëm, duke i dhënë 
fuqi prapavepruese vetëm ligjit penal që favorizon pozitën e të pandehurit, 
synon t’i përgjigjet në mënyrë sa më të shpejtë, por duhet pasur parasysh se 
ligji më i butë duhet të zbatohet nga gjykatat si për sa i përket përcaktimit të 
veprës penale, ashtu edhe sanksioneve të parashikuara prej saj.

Mbi bazën e argumenteve të mësipërme mund të konstatohet se fuqia 
prapavepruese e ligjit penal favorizues duhet respektuar menjëherë nga të 
gjitha gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, mjafton që fati i çështjes të mos 
jetë vendosur ende përfundimisht prej tyre. Siguria juridike presupozon, veç 
të tjerash, besueshmërinë e qytetarëve tek shteti dhe pandryshueshmërinë e 
ligjit për marrëdhëniet e rregulluara. Besueshmëria ka të bëjë me bindjen e 
individit se nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht ose të jetojë me frikë për 
ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të akteve juridike, të cilat mund 
të cenojnë jetën private ose profesionale dhe të përkeqësojnë një gjendje të 
vendosur me akte të mëparshme.

Rregullimet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e shtetasve duhet të kenë 
qëndrueshmëri të mjaftueshme që të sigurojnë vijimësinë e tyre. Si rregull 
nuk mund të mohohen interesa dhe pritshmëri të ligjshme të qytetarëve 
nga ndryshimet në legjislacion dhe shteti duhet të synojë të ndryshojë një 
situatë të rregulluar më parë vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja pozitive. 
Vlerësimi dhe arsyetimi nga ana e gjykatave lidhur me vendimin gjyqësor 
të paraqitur si provë nga ana e kërkuesit ka rëndësi edhe në kuadrin e 
respektimit të parimit të sigurisë juridike, si një nga aspektet themelore 
të shtetit të së drejtës. Siguria juridike nënkupton ndërmjet të tjerave, 
garantimin e besueshmërisë së individit tek shteti, institucionet e tij dhe 
aktet që ato nxjerrin në bazë të kompetencave që kanë.
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Sot, parimi i sundimit të ligjit është parim bazë i institucioneve vendore, 
regjionale dhe ndërkombëtare në gjithë botën. Sundimi i ligjit është mënjanimi 
i arbitraritetit të pushtetit i cilit do qoftë ( legjislativ, ekzekutiv apo gjyqësor). 
Me qëllim që të arrihet respektimi dhe garantimi i dinjitetit njerëzor, drejtësisë 
dhe sigurisë juridike për të gjithë njerëzit pa marrë parasysh dallimet që mund 
t’i kenë në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike 
ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, 
pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 
kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Siguria e sundimit të ligjit nuk 
mbështetet vetëm në një hartim të saktë të ligjeve, apo vetëm në faktin se 
ligjet ekzistojnë me shkrim por, në sigurinë se sa do të jenë të zbatueshme në 
praktik dhe sa do ta kenë jetëgjatësinë. Në kuadër të kësaj, “një rend ligjor 
është ligjor pikërisht sepse lejon që njerëzit t’iu drejtohen normave ligjore për 
të planifikuar rrugët e jetës dhe për të gjetur një paralajmërim se ku ndodhen 
dritat jeshile dhe të kuqe’’.4

Ligji është “akt me të cilin shteti formulon një normë të së drejtës objektive”.5 
Andaj, sundimi i ligjit, në radhë të parë do të thotë ekzistimi i ligjeve të njohura 
për qytetarët. Për nga përmbajtja këto janë ligje jo diskriminuese dhe në 
përputhje me aktin më të lartë politiko-juridik (kushtetutën).

Ligjet e qëndrueshme i përkasin kushtetutës dhe kanë bazë në të dhe janë 
lehtë të zbatueshme në praktik nga ana e institucioneve përkatëse. Jemi të 
vetëdijshëm se jeta e jonë rregullohet tani ligjërisht. Ligji tani arrin në jetën e 
secilit, duke prekur çështjet e natyrave të ndryshme, vetëm e vetëm që qytetari 
të përfitojë garanci ligjore dhe të realizojë të drejtat e garantuara.

Ligji është pikërisht ajo forcë që bënë të mundur lirinë dhe progresin 
në demokracinë bashkëkohore. Është pikërisht ligji që ua jep njerëzve 
sigurinë juridike. Ligji, në të vërtetë, “rregullon një marrëdhënie shoqërore 
të caktuar’’.6 Nisur nga kjo, ligjet nuk janë njësoj në të gjitha shoqëritë edhe 
pse rregullojnë raporte të njëjta shoqërore, ngase kushtet e jetës janë të 
ndryshme dhe raportet shoqërore diku janë më të zhvilluara, diku më pak të 
zhvilluara. Ligjet pozitive që i ka vendosur shoqëria duhet respektuar. Këto 
kanë për qëllim që të sigurojnë mirëqenien e qytetarit dhe t’i begatojnë 
vlerat sublime të njeriut që do të vlejnë për të gjithë njësoj.

4 Giovanni Sartori, Edhe një herë për teorinë e demokracisë, Tiranë, 1993, fq.341
5 Luan Omari, Parime dhe institucione të së drejtës publike, Tiranë, 1999, fq. 283
6 Akademik Esat Stavileci, Hyrja në shkencat administrative, Prishtinë, 1997, fq.50
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Dhe, me të drejtë Ciceroni thoshte se “qëllimi i ligjeve është që t’i sigurojnë 
shtetasit, integritetin e shtetit dhe jetën e shtetasve ta bëjnë të lumtur dhe 
paqësor”. Vetëm ekzistimi i thjeshtë i tyre nuk do të thotë asgjë, nëse ato ligje 
nuk zbatohen në mënyrë të përpiktë dhe të barabartë për të gjithë njerëzit duke 
respektuar procedurat e përcaktuara ligjore. Nuk do të ketë sundim të ligjit atje 
ku dikush vihet mbi ligjin, të gjithë duhet t’i binden ligjeve dhe akteve tjera 
juridike, askush nuk ka të drejtë që të bishtnojë ato, e aq më pak të veprojë në 
emër të tyre për qëllime tjera.

Historia na ofron mjaft shembuj kur ligjet kanë qenë vetëm dekor juridik. Është 
e vërtetë se, “ka pak ligje jodemokratike, por ka mjaft praktikë jodemokratike”.7  

Prandaj, një vend   (shtet) duhet të krijojë institucione që e mbikëqyrin sistemin 
ligjor, duke përfshirë gjykata, prokurori, polici dhe institucione tjera relevante, 
të cilat, si pikësynim kanë funksionimin sa më të përpiktë dhe konsekuent të 
tij. Sundimi i ligjit është esencial për mbajtjen e sigurisë së rregullit shoqëror 
dhe të lirive qytetare dhe të drejtave të njeriut. Respektimi i sundimit të ligjit 
nuk obligon vetëm individët e një shteti por i obligon edhe organet shtetërore 
dhe personat që ushtrojnë funksione publike pranë këtyre organeve. Edhe pse 
sundimi i ligjit është gur themel i shoqërisë demokratike, nuk ekziston një 
konsensus i plotë mbi atë se, cilat janë të gjitha elementet e tij përbërëse.

Sidoqoftë, mese kontrovers duket fakti se, njerëzit mbrohen nga veprimet 
arbitrare të autoriteteve publike, vetëm atëherë kur të drejtat e tyre janë të 
parapara me ligj. Është evidente, se ushtrimi i pushtetit shtetëror duhet të 
bazohet në ligje të cilat janë nxjerr në pajtim me kushtetutën dhe që kanë për 
objektiv sigurimin e lirisë, drejtësisë dhe sigurisë juridike të qytetarëve.

Qytetarët duhet të jenë në gjendje të kenë të dhëna që janë të përshtatshme 
për rrethanat, për normat juridike të zbatueshme në një çështje të dhënë. Këto 
norma juridike nuk mund të konsiderohen si ligje nëse vetëm janë bërë të 
plotfuqishme, por është shumë e rëndësishme që këto ligje të zbatohen dhe 
interpretohen në mënyrë strikte për të gjithë. Ligji duhet të tregojë dhënien e 
çdo kompetence të tillë autoriteteve përkatëse si dhe mënyrën e ushtrimit të 
saj me qartësi të mjaftueshme, me qëllim që qytetarëve t’u sigurohen garancitë 
e duhura ligjore. “qytetarët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe 
legjislacioni duhet të ketë kufizime kushtetuese’’.8 Shteti ligjor është i sigurt, 
vetëm në qoftë se i ka rrënjët te normat shoqërore. Vendimet juridike veprojnë 
plotësisht dhe për një kohë të gjatë, vetëm në qoftë se mbështeten mbi traditën 

7 Ismet Salihu, E drejta penale ( pjesa e përgjithshme), Prishtinë,  2008, fq.139.
8 Raino Malnes /Knut Midgaard, Filozofia Politike, Oslo, 2003, fq. 273.
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politike. Njerëzit i arrijnë qëllimet e tyre, në atë shkallë që, “vendimet dhe 
veprimet drejtohen nga rregulla që kanë dalë nga një proces revolucionar, 
prandaj mbështeten mbi përvojën e brezave”.9 Ligjet nuk janë dhe nuk mund 
të jenë të hartuara për të pasur parasysh personin, pra nuk kanë dhe s’mund të 
kenë parasysh dallimet midis njerëzve.

Andaj, sa më të përsosura të jenë ligjet aq më e sigurt do të jetë mirëqenia dhe 
lumturia e njeriut. Ligjet duhet të jenë të thjeshta, të qarta dhe të arritshme. Këto 
hartohen në përputhje me kushtet dhe gjendjen aktuale të shoqërisë, mirëpo, 
në momentin kur ndryshohen këto raporte, atëherë këto ligje do të shkaktojnë 
pasoja të dëmshme juridike. Shteti ka për detyrë që të krijojë mekanizma të 
nevojshëm për të mbrojtur individin ndaj sjelljes arbitrare të autoriteteve të 
cilat ushtrojnë funksionet e besuara shtetërore, dhe t’i ndëshkojë të gjithë ata 
që janë përfshirë në shpërdorimin e mundshëm të pushtetit. Të gjithë njerëzit 
janë të barabartë përpara ligjit  dhe e gëzojnë njësojë të drejtën për të qenë të 
mbrojtur prej tij.

Konferenca Botërore për të Drejtat e Njeriut në Vjenë, e vitit 1993, riafirmoi 
lidhjen e pandashme mes parimit të sundimit të ligjit, mbrojtjes dhe promovimit 
të të drejtave të njeriut. Gjatë konferencës u pranua se mungesa e sundimit të 
ligjit është një nga pengesat më të mëdha për implementimin e të drejtave të 
njeriut. Sundimi i ligjit siguron bazën për menaxhim të drejtë mes popujve dhe, 
në këtë mënyrë përkrah diversitetin, hap shtigjet e një afirmimi të përgjithshëm 
dhe të sigurisë juridike të qytetarëve.

Siç ka deklaruar Roger Warren, kryetar i pensionuar i Qendrës Kombëtare për 
Gjykatat Shtetërore “sundimi i ligjit është një shpatë me dy tehe’’ sepse jo vetëm 
që siguron mbrojtjen e të drejtave, por, po ashtu edhe zbaton përgjegjësitë. 
Sundimi i ligjit i mban zyrtarët nën përgjegjësi ndaj qytetarëve për të 
parandaluar keqpërdorimin apo neglizhencën gjatë ushtrimit të funksioneve të 
besuara publike.

Këta kanë për detyrë morale, etike dhe ligjore që të mbështetin dhe t’i 
përparojnë parimet e sundimit të ligjit dhe të shtetit ligjor në sferën e veprimit 
ose të ndikimit të tyre cilado qoftë ajo. Këta duhet ta përmbushin këtë detyrim 
dhe kompetencë çdo herë dhe në çdo çështje që duhet të vendoset prej tyre 
qoftë individualisht apo në grup. Përgjegjësia e tyre si qytetar dhe si zyrtar, që 
ushtrojnë njërën nga tri funksionet e pushtetit është, që detyrat t’i ushtojnë në 
të mirën e shoqërisë dhe të prosperitetit ligjor. Tek këta duhet të ekzistojë sensi 

9 Friedrich A. Von Hayyek, Law, Legislation and Liberty, London: Routledge –KeganPaul, 1982, fq.18.
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i patundur i ndërgjegjësimit ndaj punës dhe gatishmëria që të veprojnë ndaj të 
gjithë personave për t’i mbrojtur interesat e tyre civile, private dhe publike. 
S’do mend se këta duhet të luajnë rol aktiv në përpunimin dhe realizimin e një 
sistemi efikas dhe koherent të sundimit të ligjit.

Sundimi i ligjit është një koncept dinamik i ndërlidhur ngushtë me shumë 
faktor, qofshin ata shoqërorë, ekonomikë, juridikë dhe politikë. Me të bëhet 
kufizimi juridik i arbitraritetit të pushtetit përmes garancive ligjore, sigurisë 
dhe të lirisë së njeriut. Sipas këtij parimi, organet shtetërore i nënshtrohen ligjit, 
dhe me të drejtë mund të konstatojmë se ligji është ai i cili qëndron mbi të 
gjithë dhe për të gjithë. Zbatimi konsistent, i paanshëm dhe i patundur i shtetit 
të së drejtës synon që të mbrojë njerëzit nga shkelja e të drejtave të njeriut, 
në masën që ato njihen dhe respektohen nga shteti i së drejtës që zbatohet në 
vend të veçantë. Çdo shoqëri demokratike që synon nxitjen dhe promovimin e 
të drejtave të njeriut, si parim fondamental, duhet ta njohë supremacinë e ligjit 
ndaj qytetarëve dhe ndaj vet shtetit që qëllim fondamental ka garantimin dhe 
pacenueshmërinë e lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe të shtetasit në njërën 
anë, dhe në anën tjetër, kufizimin juridik të arbitraritetit të pushtetit nëpërmjet 
garancive ligjore.

Mbizotërimi i së drejtës nuk është vetëm një mjet, me ndihmën e të cilit shteti 
mund të përdor ose keqpërdor fuqinë e vet. Me të synohet që, “të përcaktohen 
parimet, të cilat kufizojnë mundësinë e shtetit dhe obligojnë që të veprojë në 
pajtim me një seri rregullash të parashikuara dhe përgjithësisht të njohura”.10 

Siguria juridike mund të ekzistojë vetëm atje, ku qytetarët janë plotësisht në 
dijeni se çka guxon të bëjë shteti dhe çfarë kërkohet prej tij, çfarë i ndalohet 
të bëjë dhe si duhet të veprojë për respektimin rigoroz të ligjit apo normave të 
tjera juridike, me një fjalë për çka janë vet përgjegjës.

Sundimi i ligjit është mbisundimi dhe mbizotërimi i shtetit dhe së drejtës në 
respektimin e vlerave, të cilat kanë të bëjnë me demokracinë dhe legalitetin, si 
dhe në funksionalitetin e mekanizmave shtetërorë në të gjitha poret e jetës. Ky 
është kusht i domosdoshëm për ekzistimin e një shoqërie të lirë dhe bazë e fortë 
për ekzistimin e shtetit ligjor dhe shtyllë e procesit demokratik. Këtu bën pjesë 
parimi themelor i shtetit juridik, sipas së cilit askush nuk guxon të trajtohet apo 
të jetë i trajtuar pa bazë ligjore. Me këtë, përgjithësisht nënkuptohet respektimi 
rigoroz nga ana e pushtetit të një sërë kërkesave me karakter juridik, të cilat 
në tërësinë e tyre i krijojnë qytetarit siguri juridike. Qytetarët kanë të drejtë 
që, për realizimin e të drejtave të veta, të kërkojnë mbrojtjen gjyqësore dhe t’i 

10 Neil J. Kritz, The Rule of Law in the Postconflict Phase: Building a Stable Peace, in Manging Global Chaos 
Sources of and Responses to International  Conflic, 1996, fq. 587-588.
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përdorin mjetet juridike kundër vendimeve, kur vlerësojnë se u janë mohuar 
apo kufizuar të drejtat, apo janë dëmtuar interesat e tyre. Sundimi i ligjit siguron 
përgjegjësinë dhe kontrollin ligjor ndaj ushtruesve të funksioneve publike, e 
po ashtu prek fusha të ndryshme të politikave duke përfshirë çështje politike, 
kushtetuese, ligjore, si dhe çështje të të drejtave të njeriut, sepse mirëqenia dhe 
lumturia e njeriut varet nga ligjet e përsosura dhe nga zbatimi i patundur dhe i 
drejtë i tyre.

Siguria juridike dhe pavarësia e gjykatave përbëjnë elementet bazë, të cilat kanë 
ndikim të fuqishëm në funksionimin e shtetit juridik. Ai bazohet në parimin e 
përgjithshëm, sipas të cilit i gjithë aktiviteti shtetëror është i matshëm, i për 
llogaritshëm dhe i përgjegjshëm për dështimet që mund të ndodhin qoftë me 
qëllim apo edhe pa qëllim. Nga pikëpamja institucionale, përveç organeve 
të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv, edhe pushteti gjyqësor ka vend dhe 
rol të veçantë në garantimin e sigurisë juridike të qytetarëve. Respektimi i 
procedurave dhe afateve ligjore, dhënia e vendimeve të plota e të bazuara në 
ligj, zbatimi me kohë dhe me korrektësi i vendimeve të dhëna nga gjykatat etj, 
ndikojnë fuqishëm në krijimin e sigurisë juridike të qytetarëve në shtet dhe 
shoqëri.

Në bazë të kësaj, shteti duhet t’i sigurojë pushtetit gjyqësor zbatimin e përpiktë 
të vendimeve gjyqësore, por në anën tjetër, është detyrë e organeve gjyqësore të 
ndjekin zbatimin dhe zhvillimin e rregullt të procedurave. Megjithëse, nga një 
vend në tjetrin, ka ndryshime, mundësia për t’iu drejtuar drejtësisë, e barabartë 
për të gjithë pa dallim, është thelbësore për respektimin e parimit të sundimit 
të ligjit që fokusohet jo vetëm në atë se çfarë bëhet, por se si bëhet.

Për rrjedhojë, gjatë ushtrimit të pushtetit gjyqësor nga gjykatat, është e 
domosdoshme që t’u jepet një ndihmë juridike e përshtatshme të gjithë atyre 
që, duke pasur në rrezik jetën, lirinë, pasurinë ose reputacionin e tyre, nuk 
janë në gjendje të përballojnë shërbimet e një avokati. Shteti ka detyrim që t’i 
përmbahet këtyre rregullave juridike në tërësi, të cilat vet i ka nxjerr.

Aktualisht, pjesa dërmuese e shteteve i ka siguruar më mirë proceset penale 
se sa proceset civile. Shteti dhe shoqëria kanë, nga ana e tyre, detyrim që të 
ndihmojnë profesionet juridike në përmbushjen e kësaj detyre.

Ne jetojmë në një epokë përparimesh të mëdha demokratike, dhe përkushtimi 
ynë duhet të jetë ndërmarrja e një sërë iniciativash për ta ngritur sa më lart 
ndërgjegjësimin dhe përgjegjësinë e të gjithëve, për respektimin dhe përparimin 
e sundimit të ligjit, me çka do të hapen të gjitha shtigjet e përparimit të lirive 
dhe të drejtave të njeriut duke respektuar paraprakisht dinjitetin njerëzor.
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Institucionet shtetërore duhet t’i marrin të gjitha masat e duhura, qofshin ato të 
përgjithshme apo të veçanta, për të siguruar përmbushjen e objektivave për një 
sundim efikas të ligjit dhe së drejtës, sipas së cilës, të gjitha organet shtetërore 
i nënshtrohen kushtetutës, ligjit dhe akteve ndërkombëtare të adaptuara në një 
vend. Njëkohësisht, me rëndësi është fakti se bindja ndaj ligjit është tregues i 
qartë dhe frymëzues se po respektohen vlerat më të larta shoqërore, është një 
udhërrëfyes se ushtrimi i pushteteve është duke funksionuar në bazë të ligjit, 
me çka shihet qartë se të gjitha liritë dhe të drejtat e qytetarit janë duke u 
respektuar në shkallën më të lartë të mundshme.

Sundimi i ligjit është çështje kruciale për demokracinë dhe shtyllë kryesore e 
shoqërisë, është një fushë që do përkushtim të madh për të gjitha institucionet 
dhe për individët që janë pjesë e atyre institucioneve. Sundimi i ligjit paraqet 
gurë themelin e çdo shoqërie që synon demokracinë, pavarësisht nga statusi 
politik që e gëzon. Sundimi i ligjit nuk do të thotë vetëm rend, paqe dhe 
rregull por gjithashtu edhe liri. Ne jemi të mendimit, se sundimi i ligjit, është 
në qendër të themeleve të demokracisë, ky kërkon fuqizimin e mekanizmave 
ndërveprues në avancimin dhe respektimin e vlerave më të larta njerëzore, të 
cilat janë të garantuara nga shteti. Këto vlera do të minohen dhe dëmtohen kur 
statusi kryesor në këtë politikë kaq jetike vihet në pikëpyetje, ose injorohet 
rregullisht.

Mbizotërimi i sundimit të ligjit në një shtet nuk do të thotë vetëm ligjshmëri 
formale, e cila siguron rregullimin dhe konsekuencën në arritjen dhe aplikimin 
e rendit demokratik, por njëkohësisht, është element i drejtësisë, i cili bazohet 
në njohjen dhe pranimin e plotë të vlerave sublime të personalitetit të njeriut, 
të cilat garantohen nga ligji dhe i zbatojnë institucionet përkatëse, të cilat e 
sigurojnë kornizën e zbatimit konsekuent të normave dhe të vlerave të mirëfillta.

Kushti i ekzistimit të shtetit modern demokratik, është pikërisht mbrojta e të 
drejtave të njeriut. Këtë e konfirmojnë edhe më shumë standarde ndërkombëtare 
, kurse ekzistimi i të drejtave pa mekanizma për mbrojtjen e tyre, do të jetë një 
çështje e pavlerë. Sundimi i ligjit do të ishte absolutisht i dështuar, nëse në një 
shtet nuk funksionojnë gjykatat e pavarura (neni 10 i Deklaratës Universale 
dhe neni 6 i Konventës Evropiane). Pushteti arbitrar dhe i pandërgjegjshëm 
i gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve qeveritar, policisë .etj, nuk mund të 
ekzistojë në një shtet juridik, prandaj, mund të themi se këta janë “ndërgjegjja 
e ligjshmërisë dhe e kushtetutshmërisë”.11

11 Ralf Crawshaw, Barrz Devlin, Tom Williamson, Human Rightsand Policing Klouwer Law International, 
1998, fq.44.
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Sundimi i ligjit ka një rol të rëndësishëm në fuqizimin e kohezionit shoqëror, 
duke garantuar një nivel të mjaftueshëm të funksionimit të efektshëm të 
drejtësisë, duke ndikuar fuqishëm në jetën e qytetarëve për të frymuar çdo gjë 
sipas rregullave ligjore, duke argumentuar se ligji është ai i cili do të dominojë 
për të gjithë pa marrë parasysh përkatësinë etnike, gjininë, racën, pikëpamjen 
politike, gjuhën, kulturën, pozitën shoqërore, etj. Shteti ka detyrim që të 
promovojë, inkurajojë forcimin universal të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 
të jetë promotor në mbrojtjen dhe eliminimin e të gjitha pengesave që mund të 
shfaqen në jetën e përditshme.

2. Të qenit i barabartë para ligjit dhe pushtetit gjyqësor

Me të kryesisht kuptojmë barazinë juridike të qytetarëve dhe përjashtimin e 
çdo diskriminimi të tyre para ligjit dhe në konsumimin e lirive dhe të drejtave 
të garantuara me aktin më të lartë juridik. Kjo e drejtë duhet të sigurohet ndaj të 
gjithë qytetarëve. Në kushtetutat e shumë shteteve të botës, kjo e drejtë është e 
garantuar nëpërmjet normave kushtetuese, si p.sh. “Të gjithë janë të  barabartë  
para  ligjit.  Çdokush  gëzon  të  drejtën  e  mbrojtjes  së  barabartë  ligjore,     pa
diskriminim”.12 Apo, “të gjithë gëzojnë mbrojtjen e barabartë para ligjit’’.13 
Më konkretisht, të gjithë njerëzit janë të barabartë përpara ligjit dhe e gëzojnë 
njësoj të drejtën për të qenë të mbrojtur prej tij. Andaj, “ligji është një akt me 
karakter të përgjithshëm’’.14

Çështja e barabarësisë para ligjit është normuar po ashtu me akte ndërkombëtare 
siç është Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut sipas së cilës “ Të gjithë 
janë të barabartë para ligjit dhe gëzojnë pa asnjë diskriminim të drejtën për 
t’u mbrojtur në mënyrë të barabartë nga ligji. Të gjithë e gëzojnë të drejtën të 
mbrohen njësoj ndaj çdo diskriminimi’’.15 Trajtimi i barabartë dhe rrjedhimet 
e barabarta, jo vetëm që janë të ndryshme në vetvete, por edhe pasqyrojnë 
metoda që shprehin divergjenca të thella.

Në konspiracion me të, qëllimet dhe vizionet janë të njëjta në parandalimin 
dhe në luftimin e diskriminimit në njërën anë dhe, në anën tjetër, në ngritjen e 
shkallës së barazisë efektive dhe realizimin e trajtimit të barabartë të qytetarëve 
para ligjit. Barazia e qytetarëve para ligjit dhe garancia e realizimit të të drejtave, 
nuk do të ishin efektive nëse qytetarët nuk do t’i njihnin mjaftueshëm me ligjet 
në fuqi. Pra, publikimi i ligjeve është element thelbësor që do të vendos një 

12 Neni 24 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 2008.
13  Luan Omari, Shteti i së drejtës, Tiranë, 2004, fq. 124.
14 Kurtesh Saliu, E drejta kushtetuese, Libri I, Prishtinë, 1998, fq.151.
15 Neni 7 i Deklaratës  Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948.
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lidhje të drejtpërdrejt ndërmjet shtetit dhe qytetarëve.

Një shtet që nuk publikon ligjet, nuk mund të quhet vend i së drejtës. 
Transparenca e ligjeve i vendos qytetarët në një situatë barazie para ligjit. Andaj, 
vetëm nëpërmjet transparencës së normave do të ndërtohet dhe forcohet një 
sistem i qëndrueshëm juridik, që paraqet një nga themelet e demokracisë. Kjo 
transparencë lejon që ato të ekspozohen, dhe në këtë mënyrë do t’i nënshtrohen 
gjykimit të qytetarëve dhe mundësisë së shfrytëzimit efikas të të drejtave të 
garantuara po me këto ligje. Janë dy arsye të cilat e justifikojnë ekzistimin e 
një ligji dhe ato janë:

•  Së pari, qytetari duhet të ketë të dhëna që janë të përshtatshme për rrethanat, 
   për normat uridike të zbatueshme në një çështje të dhënë;
• Së dyti, një normë nuk mund të konsiderohet si ligj, përveçse kur ajo 
   është formuluar me saktësi të mjaftueshme që t’i japë mundësi qytetarit 
    të rregullojë sjelljen e vet. Prandaj, që një veprim apo masë të konsiderohet 
   se është i ligjshëm, në përputhje me ligjin, duhet të jetë në të njëjtën kohë 
    i aksesueshëm dhe i parashikueshëm;

E drejta për barazi para ligjit nënkupton që ligji nuk duhet të jetë diskriminues, si 
dhe të gjithë ata që ushtrojnë funksione publike në kuadër të përgjegjësisë, nuk 
duhet të veprojnë në mënyrë diskriminuese gjatë zbatimit të tij. Asnjë privilegj 
nuk mund t’i epët një individi, familje, grupi etnik apo klase gjatë aplikimit 
dhe zbatimit të ligjit. Në të gjitha procedurat organet shtetërore, gjyqësori dhe 
autoritetet administrative duhet të veprojnë në përputhje me parimin e barazisë 
përpara ligjit. Barazia u jep në mënyrë të vazhdueshme të gjithë njerëzve 
shumë gëzime të vogla. Dhe me të drejtë Rees thotë se “barazia apo të qenit 
i barabartë d.m.th. të trajtohet secili rigorozisht në të njëjtën mënyrë në çdo 
aspekt”.16 Andaj, ne mbajmë përgjegjësi individuale për të gjitha veprimet 
dhe mosveprimet tona.Të gjitha vendimet, veprimet dhe mosveprimet tona 
tërheqin pasoja pas veti. Ne duhet t’i trajtojmë të tjerët, ashtu siç dëshirojmë të 
trajtohemi prej tyre. Ne jemi të detyruar të respektojmë lirinë, jetën, dinjitetin, 
individualitetin dhe dallueshmërinë e të gjithëve, në mënyrë që çdo njeri të 
trajtohet në mënyrë njerëzore, pa përjashtime dhe pa paragjykime.

E drejta e barazisë përpara ligjit, ose siç thuhet shpesh, mbrojtja e njëllojtë 
nga ligji, përbën themelin e një shoqërie të drejtë e demokratike. Thelbi i 
administrimit të përditshëm gjyqësor, konsiston në premtimin për një drejtësi 

16 John Rees, Equality, NewYork –Praeger, 1971, fq. 98.
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të barabartë përpara ligjit dhe në garancitë kushtetuese të mbrojtjes për proces 
ligjor të rregullt. Barazia apo të qenit i barabartë është simbol dhe nxitje që 
njerëzit të trajtohen në mënyrë të barabartë, pa privilegje të kristalizuara. Me 
të drejtë Breneto Latini ka thënë, duke qenë i përkrahur edhe nga disa autorë 
të tjerë se, “ashtu si drejtësia që është diçka e barabartë, po ashtu padrejtësia 
është diçka e pabarabartë. Pra ai që dëshiron të vendosë drejtësi përpiqet t’i 
barazojë gjërat që nuk janë të barabarta”. Barazia dhe të qenit i barabartë me të 
tjerët është një fenomen që varet dhe mund të vijë vetëm si rezultat i veprimit 
të njeriut. Barazia qëndron në faktin që ligji është i barabartë për të gjithë, 
pavarësisht nëse mbron apo ndëshkon.
E drejta për mbrojtje të barabartë nga ligji ’’ndalon diskriminimin në ligj apo 
në praktikë në çdo fushë që rregullohet dhe mbrohet nga autoritetet publike’’.17 

Andaj, duke marrë parasysh se, diskriminimi është i llojllojshëm dhe prezent 
jo vetëm në strukturat shtetërore dhe publike, por gjithashtu edhe në shoqërinë 
civile, kjo është forma më e shpeshtë e trajtimit të pabarabartë, e cila mund të 
prekë njerëz me prejardhje të ndryshme raciale, etnike, kombëtare apo sociale. 
E njëjta po ashtu mund të jetë drejtuar kundër njerëzve të kulturës, gjuhës apo 
prejardhjes së ndryshme religjioze, personave me aftësi të kufizuar, njerëzve 
në moshë, personave të cilët janë të infektuar me ndonjë sëmundje po ashtu 
mohimi i meritave dhe nënvlerësimi i të arriturave profesionale duke përfshirë 
çdo formë tjetër të trajtimit jo korrekt gjatë vlerësimit të ndonjë çështjeje e cila 
do qoftë paraqet bazë të mjaftueshme për trajtim diskriminues.

Sidoqoftë, kjo nuk i bën diskriminuese të gjitha diferencat e trajtimit 
diskriminues, por vetëm ato që nuk bazohen në kritere të arsyeshme dhe 
objektive. Andaj, me të drejtë mund të konstatojmë se, nuk mund të nxirret 
asnjë ligj apo akt tjetër që ka për qëllim që të prishë me prapa veprim një 
vendim gjyqësor të caktuar ose të ndryshojë përbërjen e gjykatës për të ndikuar 
mbi vendimin.

Të ndërlidhur ngushtë me barazinë para ligjit njëkohësisht, është trajtimi i 
barabartë para gjykatës, që nënkupton që, pavarësisht përkatësia etnike, gjinia, 
raca apo statusi financiar i dikujt, çdo person që paraqitet para një gjykate 
ka të drejtë të mos diskriminohet as gjatë procedurave, e as në mënyrën se 
si zbatohet ligji ndaj personit në fjalë. Të drejtat duhet të sigurohen për çdo 
person në mënyrë të barabartë, si për personat që dyshohen për vepra të vogla 
penale, e po ashtu edhe për ata që dyshohen për krime serioze, apo për ndonjë 
çështje civile, administrative, komerciale, etj.

17 Broeksv.the Netherlands, (172-1984) Komenti i të Drejtave të Njeriut, 9 prill 1987, Sel.Dec 196.
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Andaj në vazhdën e kësaj, administrimi gjyqësor i vërtetë kërkon mbrojtjen 
e të drejtave private përmes administrimit të rregullt, që është në përputhje 
me format, proceset dhe rregullat e parashikuara. Ky është procesi i rregullt. 
Elementet e procesit të rregullt në të drejtën penale dhe civile përfshijnë 
njoftimin, zbulimin, të drejtën e lirisë me kusht, këshillimin, procesin e 
rregullt dhe ligjor, ballafaqimin, pyetjen e dëshmitarit, të drejtën për të thirrur 
dëshmitarë, privilegjin kundër vet inkriminimit dhe, midis të tjerave, vendimin 
publik të dhënë në kohën e duhur dhe të drejtën për të apeluar atë vendim 
në shkallën më të lartë. Gjithsecili duhet të gëzojë të drejtën që të trajtohet 
i barabartë në gjykatë dhe të mos e ndien vetën të diskriminuar, çoftë në një 
proces gjyqësor civil apo penal, dhe mos të ketë perceptime se çështja nuk do 
të vlerësohet drejtë, sepse “pa pushtetin e gjykimit, shteti juridik nuk mund të 
paramendohet”.18 Autoritetet gjyqësore kanë për detyrë që pa zvarritje dhe me 
efikasitet të veprojnë sipas procedurave të parapara ligjore, duke respektuar 
dinjitetin e secilës palë në procedurë. Gjykata në ushtrimin e punës së vet, 
“do të tregohet e përsosur profesionalisht, e pavarur, e paanshme, si dhe e 
përgjegjshme në respektimin e ligjit në shqyrtimin dhe vlerësimin e drejtë dhe 
objektiv të provave duke vendosur në mënyrën më të drejt të mundshme”.19 
Dinjiteti i qytetarit ruhet dhe mbrohet nga gjykata. Asgjë nuk mund të jetë 
bazë për cenimin e tij. Trajtimi i barabartë para gjykatave, ofron garanci 
gjatë të gjitha fazave të gjykimit, në atë mënyrë që, secili person i dyshuar 
apo i akuzuar të ketë të drejtë që të mos jetë i diskriminuar përmes mënyrës 
së hetimeve, gjykimeve apo përmes zbatimit të ligjit ndaj tyre. Paraprakisht, 
barazia para gjykatave do të sigurojë se çdo qenie njerëzore duhet të ketë qasje 
të barabartë në gjykatë, me qëllim që të kërkojë të drejtat e saj/tij. Një kujdes, 
po ashtu të rëndësishëm, duhet t’i kushtohet asaj se të gjithë duhet të kenë qasje 
të barabartë në gjykata, me qëllim që të kërkojnë të drejtat e veta, pa marrë 
parasysh a është burrë, grua apo fëmijë.

Sundimi i ligjit, mbrojtja e barabartë dhe një proces i rregullt kanë implikime 
praktikisht të thella në shoqëri. Këto implikime diktojnë se qëllimi i 
administrimit gjyqësor nuk është as autonomia, as pavarësia gjyqësore, por 
liria, rendi shoqëror, sundimi i ligjit, mbrojtja e barabartë dhe procesi i rregullt 
i ndershëm gjyqësor. Rol qendror në këtë aspekt ka funksionimi i drejtësisë 
dhe ligjit duke respektuar garancitë e dhëna për qytetarët, duke përfshirë qasje 
të barabartë në drejtësi dhe promovimin e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve 
që zbatojnë ligjin dhe rendin.

18 Basta – Posavec, L., Pravna Deržava i konstitucionalna demokratija, Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu, 
1993 Nr.1-2. fq. 26-31
19 Ramadan Gashi, E drejta për gjykim publik dhe publiciteti i gjykimit, Prishtinë, 2014 fq. 24.
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Gjykata, prokuroria dhe avokatura duhet ta luajnë rolin kyç në rregullimin e 
këtyre situatave dhe sigurimin që mosndëshkimi i akteve diskriminuese të mos 
tolerohet, që aktet e tilla të hetohen, të dënohen, po ashtu paraprakisht edhe 
viktimat të kenë në dispozicion mjete ligjore efektive për t’i realizuar të drejtat 
e tyre dhe mbrojtjen adekuate.
Në përputhje me atë që u tha më lart, mund të konstatojmë se barazia ka për 
qëllim që:

• Secilit t’i njihen të drejtat e garantuara ligjore dhe, në anën tjetër, secili të 
   ketë mundësi ligjore për të kundërshtuar vendimet që janë nxjerrë në bazë 
   të ligjit;
• Të gjithë qytetarët të kenë të njëjtën rëndësi shoqërore dhe publike dhe të 
   janë në gjendje të kundërshtojnë diskriminimin;
• Secilit t’i jepen mundësi të barabarta për t’u ngritur dhe promovuar meritat;

3. Gjykimi i drejtë dhe siguria qytetare

Siguria qytetare nuk mund të realizohet pa sundimin e ligjit dhe pa gjykimin e 
drejtë. Që në Virginia Bill of Rights të vitit 1776 ofrohen garanci për gjykim 
të drejtë ku, në mes tjerash, theksohet se “në të gjitha rastet e padive të rënda 
apo kriminale, secili ka të drejtë të njihet me arsyet dhe llojin e padisë kundër 
tij, të vihet ballë për ballë me paditësit dhe dëshmitarët, të ftojë dëshmitarët e 
tij dhe të kërkojë hetimin e shpejtë nga një gjykatë e pavarur, e përbërë nga 12 
burra nga rrethi i tij, pa miratimin unanim të së cilës ai nuk mund të shpallet 
fajtor; ai gjithashtu nuk mund të detyrohet të shprehet kundër vetvetes; askush 
tjetër përveç ligjeve të vendit apo vendimit të tyre nuk mund t’ia heqë lirinë”.20

Parimi i sundimit të ligjit kontribuon në sigurinë personale të njeriut. Ashtu 
siç garantojnë se askush nuk do të persekutohet ose arrestohet në mënyrë 
arbitrare, gjithkush ka të drejtë për dëgjim të drejtë dhe gjykim të pavarur e të 
paanshëm. Përderisa këto të drejta njihen dhe respektohen, pushteti gjyqësor 
mund të luajë një rol të të rëndësishëm në ruajtjen e tyre, sa herë që bëhen 
përpjekje të fuqishme për t’i cunguar ato në një mënyrë arbitrare ose ad hoc. 
E drejta për gjykim të drejtë është një e drejtë njerëzore bazë. Kjo e drejtë 
është një prej parimeve të zbatueshme botërisht që njihet edhe në Deklaratën 
Universale të të Drejtave të Njeriut, miratuar nga qeveritë botës, ku në mes 
tjerash thuhet se, “ njohja e dinjitetit të qenësishëm dhe të drejtat e barabarta 
dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore, janë themeli 
i lirisë i drejtësisë dhe i paqes në botë ’’.21

20 Neni 8 i Deklaratës për të Drejta të Virgjinisë e 12 qershor 1776 (Virginia Bill of Rights).
21  Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948.
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Çdokush që ka qasje në gjykatë i nënshtrohet procedurave para saj, andaj nga 
ana e saj kërkohet që gjithsecili duhet të trajtohet me respektin më të lartë, të 
ruhet dinjiteti, jeta private dhe personaliteti i gjithsecilit. E njëjta garantohet 
edhe në Republikën e Kosovës ku ligji për gjykatat garanton se “Çdo person 
ka qasje të barabartë në gjykata dhe askujt nuk i mohohet e drejta në gjykim të 
drejtë në përputhje me procedurën e rregullt ligjore ose të drejtë në mbrojtje të 
barabartë me ligj. Çdo person fizik apo juridik katë drejtë në gjykim të drejtë 
dhe brenda afatit të arsyeshëm kohor”.22 Më konkretisht, “të gjithë njerëzit 
duhet të jenë të barabartë përpara gjykatave dhe trupave gjykues’’.23 Ky parim i 
përgjithshëm i shtetit ligjor nënkupton që çdokush duhet të ketë njëlloj mundësi 
të barabartë për gjykatë, si dhe trajtim të barabartë nga ajo gjykatë.

Proceset gjyqësore dhe zbatimi i ligjit mbi faktet në çështjet individuale duhet 
të, jenë të qëndrueshme dhe të parashikueshme, apo më mirë të themi që ndaj 
secilit individ të veprohet me drejtësi në bazë të rregullave dhe procedurave, 
të ekzistojë kujdesi permanent që secili të merr dhe të japë atë që i takon, ose 
atë që ai-ajo ka të drejtë të marrë. Procesi gjyqësor është një tërësi normash 
formale që përcaktojnë mënyrën në të cilën sistemi gjyqësor duhet t’i prodhojë 
vendimet e veta dhe t’i organizojë ndërveprimet midis aktorëve të shumtë 
siç janë: gjyqtari, palët, avokatët që përfaqësojnë, dëshmitarët, ekspertët dhe 
personeli tjetër që sipas ligjit përkatës duhet të marrin pjesë në procedurë. 
Pra, bëhet fjalë për rregulla që, synojnë të përcaktojnë, jo aq përmbajtjet, sesa 
modelin e veprimit, të përvijojnë një kuadër detyrimesh dhe mundësish, të 
japin kompetenca për nisma dhe zhvillim procedural.
Veçoria kryesore e një procesi gjyqësor është se gjatë procesit do të mbisundojë 
fryma e një dueli provash nga akteret që marrin pjesë në procedurë, me qëllim 
që ta bindin gjykatën përmes këtyre provave të cilat do t’i vlerësojë gjykata. 
Gjykatës i mbetet roli i drejtimit të procesit dhe i arbitrit. Nuk mjafton të ketë 
vetëm proces gjyqësor, por e rëndësishme është që procesi të zhvillohet realisht 
në mënyrë efektive, dhe të dobishme dhe të japë pasqyrim të qartë se procesi 
do t’i përmbahet rregullave të parapara ligjore. Me fjalë të tjera, “çdo person ka 
të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati 
të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar ligjërisht, e 
cila do të vendosë qoftë për mosmarrëveshjet mbi të drejtat dhe detyrimet e 
tij me karakter civil, qoftë për bazueshmërinë e çdo akuze të natyrës penale 
të drejtuar kundër tij”.24 Për të sqaruar këtë çështje, është e dobishme të kihet 
parasysh fakti se procedura e caktuar çon në vendim që nuk është përcaktuar 
në mënyrë të rreptë dhe nuk ndjek një ecuri të njëjtë. Ecuria e procesit shpesh 
parashikon alternativat dhe është e hapur ndaj opsioneve të vendimeve 
22 Neni 7.1 Ligji për Gjykatat ( Ligji Nr. 03/L-199) 2010.
23 Neni 14 paragrafi 1 i Konventës për Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit të Gruas, 1979.
24 Neni 6(1) i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 1950.
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subjektive dhe strategjive të aktorëve, që marrin pjesë në të. Mirëpo, në caqet e 
detyrimeve të caktuara nga normat,“ rruga që ndiqet konkretisht varet edhe nga 
zgjidhjet e kryera nga aktorët proceduralë dhe natyrisht, nga fuqia që zotërojnë 
këta akterë për të kontrolluar zhvillimin e procesit ”.25

Në radhë të parë duhet të shqyrtohet nyja vendimmarrëse që i jep nismën 
procesit, pra rregullat, të cilat përcaktojnë se cilët akterë mund të marrin pjesë 
në një çështje konkrete. Në pjesën dërrmuese, të gjitha sistemeve të gjyqësisë 
ia njohin të ashtuquajturin “legjitimim për të vepruar” subjekteve individuale 
që kanë një interes të drejtpërdrejtë dhe personal. Fjala është, “për një filtër që 
pritet t’ua mbyll grupeve rrugën e hyrjes në drejtësi dhe që artikulon kërkesa 
me të cilat synohet të nxiten apo të mbrohen interesat kolektive”.26 Procesi 
gjyqësor është një çështje thelbësore dhe një shprehje e baraspeshës që duhet 
të ekzistojë në mes palëve në proces. Inferioriteti i ndonjërës palë nuk guxon 
të ekzistojë por, njëkohësisht, as palët në mes tyre nuk do t’i lejojë në asnjë 
mënyrë të dominojnë njëra ndaj tjetrës, përveç forcës së provave për të cilat 
vendos gjykata. Procesi gjyqësor duhet të jetë publik, përveç atyre çështjeve të 
cilave me ligj u është garantuar që gjykimi të jetë i mbyllur për publikun.
Në pjesën dërrmuese të shteteve demokratike procesi gjyqësor është i ndarë në 
dy faza. Faza paraprake, që ka funksionin ta përgatisë çështjen, t’i saktësojë 
kërkesat e palëve dhe t’i grumbullojë mjetet provuese, me qëllim të hapjes 
së rrugës në fazën e mëtejshme. Gjate procesit gjyqësor palët kanë të drejtë 
të paraqesin provat dhe t’i kundërshtojnë ato ndërmjet tyre. E rëndësishme 
është nëse ka kundërshtim të deklaratave, apo ndodh e kundërta, t’i mbështesin 
deklaratat me prova dokumentare.

Sidomos në sistemet, ku gjykimi në apel apo shkallë të dytë janë të shpeshta, 
detyrimi i palëve për të  respektuar  vendimin,  shpeshherë  parashikohet  
vetëm  pas  një  vendimi përfundimtar, d.m.th. kur janë shterur të gjitha mjetet 
e ankimit. Në sistemet e veçanta, shpërndarja e kompetencave që lejojnë të 
kontrollohet dhe zhvillohet çështja është e ndryshme.

Në pjesën dërrmuese, në çështjet penale, një hetim zyrtar kryhet dhe mbikëqyret 
nga një ushtrues i një funksioni publik (prokuror apo gjyqtar hetues), të cilit, 
me dispozita ligjore, i sigurohet dhe i legjitimohet një rol aktiv.
Një faktor me rëndësi është shpërndarja e ndryshme e kompetencave midis 
gjykatësit dhe palëve.

25 Damaska M.R, Structure of Authority and Comperative Criminal Procedure, in The Yale Law Jurnal, 
LXXXIV, Bolgona, 1975, fq.480-545.
26 Komesar N.K, Imperfect Alternatives. Choosing Institutions in Law,Economics and Public Policy, The 
University of Chicago Press, Chicago–London,1994, fq. 24.
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a) Realizimi i të drejtave të individëve në procesin gjyqësor civil

Zakonisht, në procesin gjyqësor civil marrin pjesë dy palë kundërshtare për 
shkak të mosmarrëveshjes që kanë midis tyre. Njëra palë (paditësi) pretendon 
se i është shkelur një e drejtë subjektive nga pala tjetër, ndërsa kjo e fundit (i 
padituri) e mohon qenien e së drejtës së pretenduar për një arsye ose tjetër. 
Ky quhet procesi gjyqësor me palë kundërshtare – juridictiocontentiosa. Padia 
mund të ngrihet bashkërisht nga shumë paditës ose kundër shumë të paditurve 
(bashkëndërgjyqesia). Procesi juridiko-civil lind midis dy ose më shumë 
personave të cilët vihen përballë njëri-tjetrit para një subjekti të veçantë të 
ngarkuar në zgjidhjen e një çështje civile (gjykatës). Gjykata si organ shtetëror 
në këtë proces ka një pozitë të veçantë dhe ai është i vetmi organ që shqyrton një 
çështje civile dhe jep vendimin përfundimtar. Gjyqtarët caktohen pavarësisht 
nga vullneti i palëve. Gjykata është në raport të ngushtë me momentin e 
dërgimit të padisë palës së paditur nga ana e saj, që emërtohet si gjyq varësia. 
Kjo për faktin, se pikërisht në momentin e dërgimit të padisë, palës së paditur 
krijohet kontest varësia, kurse në momentin e dërgimit të padisë në gjykatë 
krijohet gjyq varësia. Krahas subjekteve të mësipërme pa të cilët nuk ka proces 
gjyqësor, në të mund të marrin pjesë edhe subjekte të tjerë (persona të tretë) që 
mund të vijnë vetë ose të thirren në proces për të mbrojtur interesat e veta apo 
të palës me të cilën bashkohet, apo interesat shtetërore ose shoqërore.

Gjithë këta pjesëmarrës, në kuptimin e gjerë kryejnë veprime procedurale. 
Këto veprime përbëjnë përmbajtjen e procesit civil. Këta pjesëmarrës kanë 
si qëllim zgjidhjen e çështjes dhe realizimin e të drejtave të tyre, për të cilat 
pretendohet se janë shkelur. Palët dhe subjektet e tjera që marrin pjesë për të 
mbrojtur interesat e tyre kryejnë veprime procedurale me qëllim që gjykata 
t’i zgjidhë mosmarrëveshjet midis tyre. Nga kryerja ose moskryerja e këtyre 
veprimeve rrjedhin pasojat procedurale të caktuara siç janë: lindja, ndryshimi 
ose shuarja e marrëdhënieve procedurale, p.sh. rrëzimi i padisë, pushimi i 
gjykimit, sjellja e provave etj.
Subjektet nuk mund t’i kryejnë veprimet procedurale, sipas dëshirës së tyre, 
por janë të diktuara nga ligji, d.m.th. në marrëdhëniet e tyre procedurale në 
procesin gjyqësor civil ato do të kryejnë vetëm ato veprime që parashikohen 
dhe lejohen nga ligji i procedurës kontestimore, apo urdhërohen nga Gjykata, 
për zgjidhjen e çështjes. Ajo ka detyrë zgjidhjen përfundimtare të çështjes së 
ngritur dhe të kryejë veprime procedurale të caktuara për zgjidhjen e çështjes, 
të cilat janë të detyrueshme për pjesëmarrësit në procesin gjyqësor.
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b) Procesi gjyqësor penal dhe garancitë që ofron gjykata për të gjithë 
ata që përballen me ligjin

Në çështjet penale çështja qëndron më ndryshe, sepse këtu kemi të bëjmë me 
interes shoqëror– shtetëror edhe pse palët në procedurë janë të barabarta, në këto 
procese mbizotëron interesi kolektiv (nga shkaku se element i veprës penale 
paraqitet rrezikshmëria shoqërore). Prandaj çështja mund të jetë obligative, të 
jetë çështje shtetërore, pra të marrë një karakter që synon të vendosë dhe të 
rivendosë një rend juridik i cili është cenuar nga dikush. Të gjitha këto çështje 
u janë besuar një personi, gjyqtarit apo, trupit gjykues. Në mbështetje të kësaj, 
vlerat që e orientojnë veprimin e shtetit japin një pasqyrim të dukshëm se faktor 
kyç në procesin gjyqësor është gjykatësi.

Andaj, do të jetë mase e logjikshme që, në këtë aspekt gjyqtari të ketë detyrën 
kryesore që të administrojë një proces të orientuar mirë gjyqësor që në thelb 
ka zgjidhjen e konflikteve që ndodhin në shoqëri. Nëse marrim si shembull 
një procedim penal në SHBA dhe në Angli vende që karakterizohen me sistem 
anglosakson, procesi si i tillë i afrohet morfologjisë kundërshtare, ndërsa sa 
i përket procesit civil, i jep herë-herë gjykatësit të drejta në ndërhyrje mjaft 
të theksuara në fazën përgatitore. Mirëpo, ekzistojnë edhe raste kur një 
çështje penale e natyrës së lehtë mund të zgjidhet pa proces gjyqësor por me 
ndërmjetësim si një formë mjaftë e suksesshme e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

Kur një individ del në gjyq penal, ai përballohet me gjithë mekanizmat e 
shtetit. Mënyra se si trajtohet individi kur akuzohet për një krim, reflekton një 
tregues konkret se deri në ç‘shkallë shteti respekton të drejtat individuale të 
njeriut. Shtrohet pyetja: kur ekziston rreziku i shkeljes së të drejtave të njeriut? 
Përgjigjja është se rreziku ekziston që nga çasti kur organet kompetente ngrenë 
dyshimin ndaj një personi nga momenti i arrestimit, ndalimit gjatë fazave të 
sigurimit e të pranisë së të pandehurit, gjatë gjykimit, ankimit, deri në fazën e 
ekzekutimit të dënimit si dhe gjatë tërë fazës së ekzekutimit deri në integrimin 
e plotë në shoqëri.

Dhe me të drejtë mund të themi se, nuk mjafton vetëm të ketë procese gjyqësore, 
por me rëndësi është që procesi të kalojë duke u respektuar denjësisht procedura 
dhe “pa vonesë të paarsyeshme” të respektohet koha në të cilën duhet të 
përfundojë dhe të shpallet gjykimi, me çka do të demonstrohet qartë se gjykata 
ka vepruar me efektivitet të lartë dhe me alternim realisht të drejtë,  në mënyrë 
të dobishme dhe meritore.

E drejta për gjykim të drejtë e të paanshëm është riprodhuar dhe përpunuar në 
mënyrë koherente në çdo shoqëri e cila ka pikësynim respektimin e standardeve 
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të përcaktuara ndërkombëtare. Kjo e drejtë jo vetëm që është specifikuar dhe 
kodifikuar në shumë traktate ndërkombëtare si dhe nga organizma rajonale dhe 
ndërqeveritare, por kjo çështje fondamentale duhet të sigurohet edhe me akte të 
brendshme juridike siç është kushtetuta dhe ligjet e një vendi. Këto standarde 
të të drejtave të njeriut janë të përpiluara për t’i zbatuar të gjitha sistemet 
ligjore në botë dhe për ta pasur parasysh ndryshueshmërinë e larmishme të 
procedurave ligjore, që përcaktojnë garancitë minimale që duhet të sigurohen 
nga të gjitha sistemet. Të drejtat tona janë garancia më e mirë e lirisë dhe 
sigurisë sonë. Përmes respektimit të tyre, edhe kur është shumë vështirë për 
të bërë një gjë të tillë, ne vetë bëhemi mbrojtësit më të mëdhenj të lirisë dhe 
shërbëtorë të idealeve tona më të larta për drejtësi.27

Kërkesat e trajtimit të barabartë në gjykata në çështjet që janë objekt shqyrtimi, 
ngërthejnë në vete dy aspekte të rëndësishme. Në njërën anë është parimi bazë 
që mbrojtja dhe padia duhet të trajtohen në atë mënyrë që të garantohet se palët 
në procedurë kanë mundësi të barabarta për të përgatitur dhe për të paraqitur 
çështjen e tyre gjatë zhvillimit të procedurave dhe aspekti tjetër është që, çdo 
person i akuzuar duhet të trajtohet i barabartë me qytetarët tjerë të vënë nën 
akuzë të ngjashme, pa diskriminim dhe pa degradim të personalitetit.

Jemi të vetëdijshëm se shkalla e lirisë së pushtetit të veprimit të gjykatës 
është e një niveli absolut që do të thotë nuk i nënshtrohet asnjë pushteti tjetër, 
pushteti si i tillë duhet të ushtrohet brenda kufijve të ligjit dhe t’i nënshtrohet 
shqyrtimit të pavarur gjyqësor të provave. Kjo shpie deri te konstatimi se në 
fushën e së drejtës penale, sundimi i ligjit kërkon që askush të mos ndëshkohet, 
përveç rasteve të krimeve që janë të përcaktuara me ligj, të drejtat nuk duhet të 
shkelen përmes legjislacionit të së kaluarës dhe qasja në drejtësi nuk duhet të 
jetë tepër e ngadalshme ose tepër e shtrenjtë. 28

Procesi gjyqësor duhet të zhvillohet jashtë çdo ndërhyrjeje të jashtme dhe 
të pajustifikueshme dhe, çdo tentim për ndërhyrje nuk guxon të ndikojë në 
proces. Sipas nenit 14 (1)KNDCP ’’ të gjithë personat janë të barabartë para 
gjykatës’’.29 Njëkohësisht, po me nenin 2(1) të marrëveshjes, interpretuar 
lidhur me nenin 14 (1), garantojnë të drejtat e çdo individi për një gjykim të 
drejtë, pa ndonjë dallim çfarëdo qoftë, duke mos marrë parasysh racën, ngjyrën, 
gjuhën, fenë, bindjen politike ose ndonjë bindje tjetër, origjinë kombëtare ose 
sociale, mënyra, pozita ose rrethana tjera. Një garanci të tillë e ofron edhe 
Konventa evropiane e të Drejtave të Njeriut e 4 nëntorit 1950, e cila siguron 

27 David J. Boden hamer, Our Richts, The Richt to a fair trial, Oxford University Press, 2006, fq. 106.
28 William Wade/ Christopher Forsyth: Administrative Law, Oxford,  2004, fq. 24.
29  Konventa Ndërkombëtare për të Drejta Civile dhe Politike, 1966.
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minimumin e garancive të cilat, shtetet anëtare të Konventës, janë të detyruara 
që t’i sigurojnë për qytetarët e tyre.

Sipas Konventës “çdo person ka të drejtë për një proces të drejtë dhe të hapur 
brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e 
krijuar ligjërisht, e cila do të vendosë qoftë për mosmarrëveshjet mbi të drejtat 
dhe detyrimet e tij me karakter civil, qoftë për bazueshmërinë e çdo akuze të 
natyrës penale të drejtuar kundër tij. Vendimi shpallet publikisht, por prania 
në sallën e gjyqit për përfaqësuesit e mjeteve të informimit dhe për publikun, 
mund të ndalohet kur një gjë të tillë e kërkon interesi i ruajtjes së moralit, rendit 
publik ose sigurimit kombëtar në një shoqëri demokratike, kur e kërkojnë 
interesat e të miturve, mbrojtja e jetës private të palëve në gjykim, tërësisht ose 
në atë masë kur gjykata mendon se është plotësisht e nevojshme në rrethana të 
veçanta kur publiciteti do të paragjykonte interesat e drejtësisë”.30

Në një vështrim të detajuar, respektimi i këtyre garancive që përbën neni 6 
KEDNJ siguron këto të drejta për të gjithë personat, kur kemi të bëjmë si për 
rastet penale po ashtu dhe për çështje civile, çka do të thotë se secili person 
gëzon të drejtën për të bërë çdo lloj pretendimi në lidhje me të drejtat e tij civile 
dhe detyrimet përpara një gjykate. Në vështrim të kësaj obligimet e një gjykate 
të një shteti janë që të respektoj denjësisht këto të drejta për të gjithë personat 
në barabarësi të plotë.

Të drejtat e të pandehurit në çështjen penale dhe realizimi i tyre në gjykatë:

• Gjykata do të respektojë në çdo fazë të procedurës të drejtën për barazi  
para ligjit dhe trajtim të barabartë i palëve;
• Gjykata në vazhdimësi do të respektojë me përkushtim të drejtën për 
t’u trajtuar në mënyrë njerëzore, pa përjashtim, të gjitha palët, pa marrë   
parasysh përkatësinë etnike, kulturore, racore, fetare, dhe çdo statusi tjetër  
që gëzon në shoqëri;
• Gjykata në vazhdimësi do të respektojë të drejtën e secilit person i cili 
dyshohet ose që akuzohet për vepër penale që të konsiderohet i pafajshëm 
derisa të vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës;31

• Askush nuk mund të ndiqet dhe të dënohet për vepër penale nëse është 
liruar ose për të cilën është dënuar me vendim të formës së prerë, përkatësisht 
nëse procedura penale kundër tij është pushuar me vendim të formës së rerë 
të gjykatës ose aktakuza është refuzuar me vendim të formës së prerë të 
gjykatës ( Ne Bis in Idem );

30 Neni 6 i Konventës  Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 1950.
31  Neni 3.1 Kodi Nr. 04/L-123 i Procedurës Penale, 2013.
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• Gjykata në vazhdimësi do të respektojë parimin e barazisë së armëve, për 
të gjitha palët, që nënkupton detyrimin për t’i ofruar secilës palë mundësinë 
për të paraqitur çështjen e saj në kushte që nuk e vënë në disavantazh me 
palën tjetër;
• Gjykata me qëllim të respektimit të të drejtave të palëve, do t’i kushtojë 
rëndësi që palët të informohen brenda një afati sa më të shkurtër, në një 
gjuhë që e kuptojnë në mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun 
e akuzës që ngrihet ndaj tij;
• Të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, 
në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t’i 
mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë. 
Realizimi i së drejtës së mbrojtjes s’mund të bëhet veçse nëpërmjet një 
procedure të tillë. Në të njëjtën kohë, s’mund të kemi një proces të drejtë 
dhe të paanshëm nëse e drejta e mbrojtjes nuk respektohet;
• Gjykatat kanë obligim për secilin individ, pa dallim, të respektojnë të 
drejtën për të qenë prezent në gjykim;32

• Askujt nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal, ose masa e trajtimit të 
detyrueshëm për një vepër, nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar 
me ligj si vepër penale dhe nuk është paraparë sanksioni penal ose masa e 
trajtimit të detyrueshëm për atë vepër;33

• Të respektohet e drejta për gjykim publik,34 me qëllim të garantimit të së 
drejtës për gjykim të drejtë (përjashtimisht për rastet e parapara me Kod kur 
gjykimi duhet të mbahet i mbyllur);35

• Të respektohet e drejta për të heshtur, 36 e drejta e të akuzuari për të hesht 
gjatë gjykimit nuk mund të konsiderohet se i akuzuari po i pranon akuzat 
që janë ngritur ndaj tij. Përkundrazi, kjo e drejtë nuk guxon të nëpërkëmbet 
nga ana e gjykatës. Sipas Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, një 
gjykatë mund të nxjerrë përfundime negative nga fakti që i akuzuari nuk 
shpjegon praninë e tij në vendndodhjen e krimit gjatë marrjes në pyetje 
në gjyq, pa shkelur prezumimin e pafajësisë ose të drejtës ose të drejtës 
koresponduese për të mos u detyruar që të dëshmojë në seancë gjyqësore. 
Andaj, si rrjedhojë e kësaj, gjyqtari gëzon liri veprimi për të nxjerrë 
përfundime ose jo, të cilat duhet të mbështeten në logjikën e shëndoshë të 
tij.
• Gjykata do t’i garantojë secilit person që ndaj tij zhvillohet procedura 
penale, ta gëzojë të drejta për komunikim të privilegjuar me avokatin;

32 Eur. Court HR, Brozicek Cae , Italy, judgment of 19 December 1989 Series  A, No 167, fq. 19 paragr.57.
33  Neni 2.2 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Kodi Nr. 04/L-082), 2013.
34 Eur. Court HR, Case of Weber v. Switzerland, judgment of 22 May 1990, Series A, No 177, fq. 20 paragr.30. 
35 Eur. Court HR, Case of Prettoand OTHERS V. Italy, judgment of 8 December 1983, Series A, No 71, 
paragr.27.
36 Eur. Court HR, Case Marry v. United Kingdom, 8 February 1996 paragr. 45.



Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr.1/2015

149

• Gjatë zhvillimit të procesit penal, gjykata do t’i kushtojë rëndësi të drejtës 
së pandehurit që i pandehuri të pyesë, ose të kërkojë që të merren në pyetje 
dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të 
dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta me dëshmitarët e akuzës;
• Çdo proces i rregullt ligjor nënkupton edhe respektimin e një afati kohor të 
arsyeshëm dhe të drejtën për një seancë gjyqësore të hapur dhe të shpalljes 
publikisht të vendimit edhe në procesin penal;
• Të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se nuk kupton ose nuk flet 
gjuhën e përdorur në gjyq;
• Të drejtën për të mos kontribuar në vetë inkriminimin;
• Të drejtën për tu konsideruar i pafajshëm;
• Të drejtën për një gjykim në një kohë të arsyeshme;
• Të drejtën për seancë gjyqësore me palë kundërshtare;
• Gjyqtari ka përgjegjësinë që të vërtetojë nëse i pandehuri që duket i 
keqtrajtuar, a është keqtrajtuar derisa ishte në paraburgim;
• Gjyqtari ka përgjegjësinë për të përcaktuar pranueshmërinë e provave;

Këto standarde kanë për qëllim që secila gjykatë t’i respektoj dhe në asnjë 
moment të mos i anashkaloj këto garanci. Këto garanci synojnë dhe përcaktojnë 
se nëse respektohen nga një gjykatë e një shteti atëherë mund të vlerësohet se 
kemi të bëjmë me gjykim të drejtë, ndërsa nëse minohen njëra nga këto garanci 
atëherë shteti në kuadër të së cilit funksionon gjykata është përgjegjëse për 
shkelje dhe cenim të standardeve për gjykim të drejtë.

Neni 6 i mbulon edhe procedurat pas seancës gjyqësore, të tilla siç është 
ekzekutimi i një vendimi, pra, mbulon procedimet e marra si tërësi. Është roli 
i gjykatave te rregullta qe te interpretojnë dhe të zbatojnë rregullat përkatëse 
te se drejtës procedurale dhe materiale.37 Çdo gjyqtar, në fillim të një seance, 
duhet të ketë parasysh përgjegjësinë për të siguruar garancitë e më sipërme 
dhe në përfundim të çdo seance të kontrollojë nëse ai-ajo e ka kryer detyrën 
me përpikëri.

Gjykimet duhen të behën publikisht të hapura, me përjashtime të kufizuara, 
siç janë rastet që prekin të rinjtë, jeta private e të cilëve duhet mbrojtur, ato të 
mosmarrëveshjeve martesore dhe rastet e ruajtjes së fëmijëve. Gjykimi është 
publik kur ai shqiptohet me gojë në një seancë gjyqësore e cila është e hapur 
për publikun, ose kur vendimi botohet me shkrim.
E drejta për gjykim publik shkelet kur gjykimet bëhen vetëm për një grup 
të caktuar njerëzish, ose kur vetëm disa njerëzve, që kanë interesa specifike, 

37 Eur. Court  HR Case Garcia Ruiz , Spain , Nb. 30544/96.
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u lejohet të inspektojnë gjykimin. Çështjes së gjykimit publik i ka kushtuar 
kujdes dhe vëmendje edhe Konventa Amerikane e cila kërkon që, “procedurat 
penale të jenë publike me përjashtim për aq sa është e domosdoshme për të 
ruajtur interesat e drejtësisë’’.38

Qëllimi kryesor i gjykimit publik është që të sigurohet se administrimi i 
drejtësisë është publik dhe i hapur për mbikëqyrje publike. Prandaj, gjykimi 
publik është imperativ dhe mund të kërkohet nga cilido, përfshirë edhe njerëzit 
që nuk janë palë në procedura. Ekskluzivisht, gjykata ka mundësi që, në disa 
raste të arsyeshme, gjykimin ta mbajë në seancë të mbyllur, njëkohësisht ta 
përjashtojë publikun nga shqyrtimi dhe të shqiptojë sanksione ndaj atyre të 
cilët nuk e respektojnë rendin në gjykatore.

c) Të drejtat e të dëmtuarit që ka qenë viktimë e krimit

Me Kodin Penal në rend të parë mbrohen liritë dhe të drejtat themelore të 
njeriut. Kushdo që i cenon i dëmton apo i rrezikon këto vlera, Kodi Penal ka 
paraparë sanksione penale. I dëmtuar apo viktimë e veprës penale është çdo 
person fizik apo juridik të cilit ndonjë e mirë apo e drejtë i është rrezikuar me 
anë të veprës penale, ose i është shkelur apo dëmtuar dhe asgjësuar39. Viktima e 
krimit në procedurën penale edhe më tutje është objekt. Viktimizimi së këndejmi 
është procesi i pësimit apo i vuajtjes së viktimës. Ajo është e qëllimshme dhe 
e paqëllimshme sikurse edhe e vetëdijshme dhe e pavetëdijshme. Viktimizimi 
shpesh është dukuri individuale, por mund të marrë edhe përmasa të viktimizimit 
kolektiv. 40

Sipas Deklaratës së KB-së, viktimat nënkuptojnë personat të cilët, individualisht 
apo në mënyrë kolektive, kanë pësuar lëndime, duke përfshirë këtu edhe 
lëndimet fizike apo mentale, pësimet emocionale, humbjet ekonomike apo 
keqësimin substancial të të drejtave të tyre themelore, nëpërmjet kryerjes së 
veprimeve apo moskryerjes së tyre, të cilat paraqesin shkelje të ligjeve penale 
duke përfshirë edhe ligjet të cilat ndikojnë në keqpërdorimin e pushtetit.41  Sipas 
Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i dëmtuar ose viktimë është personi të 
cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i është shkelur ose i është rrezikuar 
me veprën penale. 42

38  Neni 8.5 i Konventës e Amerikane për të Drejtat e Njeriut e vitit 1969.
39 Zvonimir Šeparović, Viktimologjia – studija o žrtvama, Informator, Zagreb, 1998, fq.71.
40 Ramljak A. Alija, Halilović Haris, Viktimologja, Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu, 2004. fq.22. 
41 Deklarata e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat Themelore të Viktimave të Krimit dhe Keqpërdorimit 
të Pushtetit, e vitit 1985.
42  Neni 19 paragrafi 1.7 Kodi Nr. 04/L-123.
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Të drejtat e të dëmtuarit të cilat gjykata është e obliguar t’ia njeh:

• E drejta për të qenë pjesëmarrës aktiv në shqyrtim gjyqësor d.m.th ka 
cilësinë e palës në procedurën penale43 me që i dëmtuari ka paraqitur 
deklaratën e dëmit44 pranë gjykatës;
• E drejta për t’u thirrë (njoftuar ) për të marrë pjesë në shqyrtimin gjyqësor,45 

dhe të ketë përkthim nëse nuk e kupton gjuhen në të cilën zhvillohet 
procedura;
• I dëmtuari, mund të kërkojë formalisht apo jo formalisht nga prokurori i 
shtetit që të kërkojë vazhdimin e paraburgimit për të akuzuarin46;
• I dëmtuari, në cilësinë e dëshmitarit, ka të drejtë që të trajtohet në mënyrë 
të barabartë si palët tjera, ashtu siç kërkojnë dispozitat ligjore për pozitën e 
tij si i dëmtuar, pa marr parasysh përkatësinë nacionale, fetare, racore apo 
gjinore;
• Gëzon të drejtë që të mos përgjigjet në pyetje konkrete kur ka gjasa se më 
këtë e vë veten ose ndonjë person të afërm të tij, para turpit të rëndë, dëmit 
të konsiderueshëm material ose ndjekjes penale dhe gjykata është e detyruar 
që për ketë të drejtë ta njoftojë të dëmtuarin si dëshmitar;
•E drejta për t’u trajtuar me respekt nga gjykata gjatë gjithë procedurës 
penale;
•I dëmtuari ka të drejtë të paraqesë kërkesë për masë mbrojtëse apo 
anonimitet; 47

• E drejta të marrë në pyetje dëshmitarin përmes pyetjeve të drejtpërdrejta, 
të tërthorta apo rimarrja në pyetje e dëshmitarit; 48

• Gëzon të drejtën që të kundërshtojë kualifikimet apo paragjykimet e 
ekspertit;
• Pas prokurorit të shtetit, i dëmtuari ka të drejta të barabarta në fjalën hyrëse 
në shqyrtimin gjyqësor;
• I dëmtuari ka të drejtë që t’i respektohet plotësisht dinjiteti i tij, në mënyrë 
që të mos ndihet si i ri viktimizuar gjatë shqyrtimit gjyqësor;
• I dëmtuari mund të propozojë shqyrtimin e fakteve të reja, mbledhjen e 
provave të reja dhe të përsërisin propozimet të cilat gjyqtari i vetëm gjykues, 
kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues më herët i ka refuzuar; 49

43 Neni 62 paragr.1. 1.3  Kodi Nr. 04/L-123.
44  Neni 218 Kodi Nr. 04/L-123.
45  Neni 287 paragr.1  Kodi Nr. 04/L-123.
46  Neni 191 paragr.1  Kodi Nr. 04/L-123.
47 Neni 221 paragr.1 Kodi Nr. 04/L-123. 
48 Neni 331 paragr.1 Kodi Nr. 04/L-123. 
49 Neni 329 paragr.3 Kodi Nr. 04/L-123 .
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• I dëmtuari mund të merr në pyetje të akuzuarin (me qëllim që të konfirmojë 
ose të mohojë një fakt, të shqyrtojë besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit 
apo paragjykimet lidhur me dëshminë e tij);
• I dëmtuari ose përfaqësuesi i tij i autorizuar, në fjalën e tij përfundimtare 
mund të shpjegojë kërkesën e tij pasurore juridike dhe t’i potencojë provat 
që ndërlidhen me përgjegjësinë penale të të akuzuarit; 50

• I dëmtuari gëzon të drejtën për t’u kompensuar. I dëmtuari mund të 
përfaqësohet në procedurë penale nga anëtari i Odës së Avokatëve. Përveç 
anëtarit të Odës së Avokatëve, i dëmtuari mund të përfaqësohet edhe nga 
mbrojtësi i viktimave dhe nga vetë i dëmtuari;
• I dëmtuari mund të paraqesë një deklaratë të thjeshtë të dëmit të shkaktuar 
nga vepra penale. Mbrojtësi i viktimave mund të ndihmojë të dëmtuarin në 
paraqitjen e deklaratës së dëmit;

Një rol i tillë më aktiv në procedurë dukshëm fuqizon të drejtat e viktimave dhe 
është kërkesë që rrjedh edhe nga vendimet kornizë të BE-së. Roli i mbrojtësit 
të viktimave është zgjeruar. Sidoqoftë, nëse viktima nuk ka avokat të vetin 
për ta përfaqësuar atë, mbrojtësi i viktimave mund t’i përfaqësojë interesat e 
viktimës edhe në gjykatë. Ky, në fakt, nuk është ndonjë rol i ri i mbrojtësit të 
viktimave, pasi që ata kanë bërë një gjë të tillë me vite në rastet e viktimave të 
trafikimit dhe viktimave të dhunës në familje.

ç) Realizimi i të drejtave të qytetarëve në gjykatë në rastet kur kanë 
hapur proces gjyqësor kur organet administrative kanë vendosur për të 

drejtat e tyre

Me anë të këtij procesi gjyqësor, synohet krijimi i kushteve të përshtatshme 
për një shqyrtim efektiv duke vënë në vend të drejtat e cenuara nga veprimet 
apo aktet administrative të nxjerra nga organet publike, të cilat kanë zbatuar 
procedurat përkatëse. Shqyrtimi gjyqësor i vendimeve administrative në këtë 
proces gjyqësor është një veprim procedural i gjykatës demokratik i pranuar 
dhe i pranishëm në praktikat kryesore evropiane për të siguruar rendin, 
veçanërisht për të mbrojtur të drejtat individuale përballë vendimeve të cilat i 
nxjerrin organet administrative.

Për më tepër, vendimet administrative luajnë një rol vendimtar për zhvillimin 
ekonomik të një vendi. Pothuajse të gjitha vendimet për investime apo projekte 
për infrastrukturën, duhet të kalojnë përmes një procesi licencimi, i cili mund 
të bëhet subjekt i një shqyrtimi ligjor nga gjykata në kuadër të departamentit 
përkatës. Funksionimi efikas i këtij departament rritë gjithashtu transparencën 

50  Neni 354 Kodi Nr. 04/L-123.
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e vendimeve administrative dhe mund të luajnë një rol të rëndësishëm në luftën 
kundër korrupsionit. Në ditët e sotme, një shtet ligjor nuk mund të mendohet 
pa akses për të gjithë qytetarët tek një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e 
themeluar në bazë të ligjit dhe e aftë për të përmbushur kërkesat e zhvillimit të 
një gjykimi të drejtë.

Gjatë këtij procesi gjyqësor do të vendoset për ligjshmërinë e akteve 
administrative me të cilat është vendosur për të drejtat dhe obligimet e 
personave të bazuara në ligj, për të cilën ka vendosur një organ administrativ. 
Zakonisht, këto procese fillojnë me konflikt administrativ51 në gjykatë, 
që në shumë vende të botës emërohen si gjykata administrative ndërsa në 
Kosovë funksionon Departamenti për Çështje Administrative pranë Gjykatës 
Themelore në Prishtinë. Këto garanci vihen në mbrojtje të personave fizikë 
dhe juridikë, sepse u mundëson atyre që të drejtat, liritë dhe interesat që u janë 
cenuar edhe në procedurat administrative apo edhe me vendimet administrative, 
mund t’i kërkojnë organit të administratës publike kompetent për revokimin 
ose shfuqizimin e vendimit ose aktit administrativ përkatës, që të vendosin 
pezullimin e zbatimit të aktit administrativ të kundërshtuar, në mënyrë që të 
mbrohen të drejtat dhe interesat e tyre.

d) E drejta në ankesë kundër vendimit gjyqësor

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton të drejtën për mjete juridike, 
duke parashikuar konkretisht se “secili person ka të drejtë të përdorë mjetet 
juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të 
drejtat ose interesat e saj/tij në mënyrën e përcaktuar me ligj”.52 Këto garanci 
vihen në mbrojtje të personave fizikë dhe juridikë, sepse ju mundëson atyre 
që të drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve u janë cenuar edhe në procedurat 
administrative apo edhe me vendimet administrative, mund t’i kërkojnë organit 
të administratës publike kompetent për revokimin ose shfuqizimin e vendimit 
ose aktit administrativ përkatës, që të vendosin pezullimin e zbatimit të aktit 
administrativ të kundërshtuar në mënyrë që të mbrohen të drejtat dhe interesat 
e tyre.53 Prandaj, ankesa është formë institucionale e mbrojtjes së drejtave dhe 
lirive themelore e parashikuar me dispozita kushtetuese dhe ligjore jo vetëm në 
procedurën gjyqësore, por edhe në procedurë administrative.

Kundër çdo aktgjykimi apo aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë të 
ushtrojnë ankesë brenda afatit ligjor. Qëllimi kryesor i apelimit është që palët të 

51 Neni 13 Ligji Nr. 03/l-202 për Konfliktet Administrative, 2010.
52 Neni 32 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 2008.
53 Neni 126 Ligji Nr. 2/L-28, për Procedurën Administrative.



Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr.1/2015

154

kërkojnë rishikim të çështjes nga një gjykatë më e lartë e cila duhet të shqyrtojë 
jo vetëm nëse është respektuar apo jo një proces i drejtë gjyqësor gjatë gjithë 
seancave gjyqësore, por ato duhet t’i shqyrtojnë edhe shkaqet për apel. E drejta 
e apelit në çështjet penale është e garantuar për çdo person të shpallur fajtor 
për një vepër penale nga një gjykatë dhe ka të drejtë ta paraqesë për shqyrtim 
përpara një gjykate më të lartë deklarimin e fajësisë ose dënimin. Nga kjo 
e drejtë mund të ketë përjashtime për vepra të lehta penale, siç përcaktohen 
meligj, ose kur i interesuari ka qenë gjykuar në shkallë të parë nga gjykata më 
e lartë, ose shpallur fajtor dhe dënuar në vijim të një apeli kundër pafajësisë së 
tij.54

E drejta e ankimit është garantuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, si 
një e drejtë procedurale që shërben për të mbrojtur një të drejtë substanciale. 
Kjo e drejtë bazohet në parimin se “nuk mund të ekzistojë një e drejtë pa të 
drejtën e ankimit” ose, “nuk ka të drejtë ankimi pa pasur një të drejtë ”. E drejta 
e ankimit përbën një nga të drejtat themelore të njeriut dhe ajo parashikohet 
edhe në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe në Protokollet e saj 
shtesë. Të njëjtën siguri juridike e ofron edhe ligji për gjykatat, ku thuhet se 
çdo person ka të drejtë të përdor mjetet juridike kundër një vendimi gjyqësor 
apo administrativ që cenon të drejtën apo interesat e tij në mënyrën e caktuar 
me ligj.55

Kjo shënon një standard më të lartë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut se sa ai i “ankimit efektiv” që përcaktohet në nenin 13 të 
Konventës, nen që pranon si respektim të standardeve të Konventës lejimin e 
ankimit efektiv në një instancë më të lartë pa e kushtëzuar domosdoshmërisht 
këtë ankimin me ankimin në instancat e tjera gjyqësore. E drejta e ankimit duhet 
kuptuar si mundësi e çdo individit për të pasur mjete të caktuara procedurale 
për të kundërshtuar në një gjykatë më të lartë vendimin e dhënë ndaj tij nga 
një gjykatë më e ulët. Me fjalë tjera, cenimi i kësaj të drejte parqet cenim të 
gjykimit të drejtë e të paanshëm.

4. Përfundim

Jemi të vetëdijshëm se mes njerëzve ekzistojnë dallime si në pamjen e jashtme, 
gjinisë, racës, përkatësisë etnike, statusit civil, ngritjes profesionale, apo në 
aftësi tjera prandaj duhet ta kuptojmë një fakt se çdo njeri është i veçantë dhe 
i papërsëritshëm. Ky është fakt i rëndësishëm, sepse pikërisht veçantia ose 
dallueshmëria është esenca e shoqërisë njerëzore dhe ekzistencës së saj. Barazia 

54 Protokolli Nr. 7 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, Amenduar me 
Protokollin Nr.11, Strasburg, 22. XI. 1984.
55 Neni 7.3 Ligji nr. 03/l-199.
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nuk do të thotë se jemi identikisht të njëjtë, por trajtimi të jetë i barabartë 
përball institucioneve shtetërorë të cilit do nivel qoftë ( legjislativ, ekzekutiv, 
gjyqësor).
Sundimi i ligjit ka për qëllim mënjanimin e arbitraritetit të pushtetit të besuar 
me pikësynim që të arrihet respektimi dhe garantimi i dinjitetit njerëzor, 
drejtësisë dhe sigurisë juridike për të gjithë personat, pa dallime. Siguria 
juridike, përfshin qartësinë, kuptueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e sistemit 
normativ.

Është fakt i pamohueshëm se gjyqësori kontribuon në avancimin dhe realizimin 
e të drejtave të qytetarëve, duke e pasur parasysh se ky ka vepruar në mënyrë 
të pavarur dhe të paanshme. Në ushtrimin e përgjegjësive të tyre gjyqësore, 
gjyqtarët duhet ta shmangin çdo anshmëri apo diskriminim në lidhje me ndonjë 
çështje të parëndësishme dhe duhet t’i trajtojnë të gjitha palët me respekt, me 
mirësjellje dhe në mënyrë të barabartë.

Gjyqtaret duhet të ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë në mënyrë të paanshme dhe 
duhet të sigurohen që kjo paanshmëri të vërehet në të gjitha veprimet. Gjyqtari 
duhet të veproj në mënyrë të paanshme dhe të pavarur në të gjitha rastet i lirë 
nga çfarëdo ndikimi nga jashtë, dhe kryen detyra gjyqësore në bazë të fakteve 
dhe ligjit të aplikueshëm në secilin rast, pa asnjë kufizim, ndikim të pavend, 
nxitje, presion, kërcënime për ndërhyrje, qofshin ato të drejtpërdrejta apo të 
tërthorta, nga çfarëdo qarqesh. Gjyqtarët kanë për obligim që të sigurohen në 
vazhdimësi, se drejtësia është ajo që do të shërbehet më në fund duke i marrë 
në konsideratë të gjitha elementet komplekse të të gjitha çështjeve për të cilat 
do të vendosë gjykata. Po të veprojnë ndryshe, do ta rrezikojnë kredibilitetin e 
drejtësisë që është aq prioritar për shoqërinë dhe shtetin, saqë do ta bënte lirinë 
dhe sigurinë e qytetarëve më të pasigurt dhe shtetin ligjor më pak funksional.

Gjatë ushtrimit të funksionit gjyqësor, gjyqtari ka për obligim që të kujdeset 
që ligji dhe standardet ndërkombëtare janë duke u zbatuar në përpikëri dhe, se 
çështja në gjykatë do të trajtohet me drejtësi të plotë duke evituar çdo formë 
të diskriminimit ndaj palëve, d.m.th. që trajtimi do të jetë i barabartë pa marrë 
parasysh, gjininë, fenë, racën, moshën, orientimin politik, gjuhën, kombin, 
statusin pronësor, nivelin edukativ, apo ndonjë status tjetër.

Aktiviteti i gjyqtarit konsiston në faktin se ky është aktori i vetëm dhe kryesor 
i cili do ta bëjë, vërtetimin e gjendjes faktike, që shërben si bazë për gjykimin, 
është pra një detyrë më e ndërlikuar më e rëndë dhe më me përgjegjësi.

Provat dhe ligji do të jenë shtytja e vetme që do të ndikojnë tek gjyqtari me 
rastin e zgjidhjes së çështjes së caktuar duke qenë i obliguar të respektojë 
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dinjitetin, individualitetin dhe privatësinë e njeriut, njëkohësisht do të ruajë 
dinjitetin e gjykatës si dhe do të jetë një interpretues i drejtë i normës juridike, 
duke e materializuar atë me vendim gjyqësor të drejtë. Asnjë gjyqtar nuk 
mund të marrë urdhra a udhëzime për mënyrën e gjykimit dhe veçanërisht për 
vendimin që duhet të japë në një çështje të caktuar.
Gjyqësori në një vend është një prej shtyllave kryesore të shtetit të së drejtës 
dhe garantuesi kryesor i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut. Të drejtat 
e njeriut shtrojnë kërkesën për drejtësi si ideal. Ato janë të domosdoshme në 
jetën e përditshme edhe për ata që nuk e respektojnë ose që e injorojnë barazinë 
ndërmjet njerëzve dhe mohojnë lirinë e të tjerëve. Të drejtat e njeriut janë 
universale. Ato u përkasin të gjithë individëve dhe duhet të gëzohen në mënyrë 
të barabartë nga të gjithë.

Këto institucione shtetërore, të pavarura nga institucionet tjera, karakterizohen 
në atë, që procesi dhe veprimet të imponojnë në zgjerimin, fuqizimin dhe 
garantimin e të drejtave njerëzore, të cilat çdo ditë e më shumë zgjerohen 
siç janë: liria e fjalës, liria e fesë, mbrojtja nga diskriminimi, e drejta e jetës 
private, e drejta për proces të drejtë, trajtim të barabartë. etj.
Trajtimi i barabartë në gjykim nuk do të thotë edhe trajtim identik. Kjo do të 
thotë se, kur faktet objektive janë të ngjashme, edhe sistemi gjyqësor është i 
ngjashëm. Procedurat e rregullta gjyqësore e sjellin drejtësinë dhe besimin e 
qytetarëve brenda një juridiksioni të caktuar.

Gjykatat do ta garantojnë barazinë e qytetarëve para ligjit dhe mos diskriminimin, 
të drejtën e jetës, lirinë e shprehjes, të drejtën e lirisë dhe mbrojtjen nga arresti 
arbitrar, mbrojtjen nga ndëshkimi, trajtimi poshtërues dhe degradues, të drejtën 
për proces të rregullt gjyqësor, dhe garantimin e një gjykimi të drejtë publik 
brenda një afati të arsyeshëm.
 
Gjykatat duhet të jenë të ndërgjegjshme për përgjegjësinë që kanë në bazë të 
Kushtetutës, por po ashtu edhe gjyqtarët, në radhë të parë si qytetarë e pastaj në 
funksionin që e ushtrojnë, duhet t’i mendojnë edhe pasojat që mund të sjellin 
vendimet e tyre. Natyrisht, është detyrim i gjyqtarëve që ta shmangin çdo lloj 
subjektivizmi, me qëllim që vendimet t’i japim mbi kritere të mirëfillta juridike 
dhe në bazë të fakteve të vërtetuara sipas bindjes së lirë dhe të drejtë. Atmosfera 
që rrethon gjykatat dhe ngjarjet që ndodhin në to, janë formale dhe të pazakonta 
për shkak se gjykatat janë unike. Ato zgjidhin konflikte duke zbatuar ligjin 
mbi faktet e çështjeve të veçanta, në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Në 
veprimtarinë e vet gjykatat janë plotësisht të pavarura dhe vetëm gjykatat e 
larta kanë kompetencë të ndikojnë në punën e gjykatave të ulëta, në rastet kur 
palët janë të pakënaqura me vendimet e shkallës së parë. Andaj, veprimtaria e 
tyre është shumë e rëndësishme dhe realisht e pazëvendësueshme në luftimin 
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e kriminalitetit. Gjykata është i vetmi organ i autorizuar në bazë të ligjit që të 
vendosë për zbatimin e dhunës ndaj të gjithë qytetarëve, e sidomos, nëse është 
në pyetje jeta, liritë, cenimi i personalitetit të njeriut, rendit shtetëror, pasurisë, 
etj.

Gjykata është institucioni i vetëm publik, i cili do të vlerësojë dhe do t’i peshojë 
gjërat, duke vendosur për themelësinë e çështjes me vendim gjyqësor të 
arsyetuar thellësisht, për të gjitha ato çështje që hyjnë në kuadër të kompetencës 
së saj.

Andaj, funksioni gjyqësor nënkupton shkallë krijimtarie, e cila e materializon 
ligjin dhe i vendos çështjet në binarë normal dhe të qëndrueshëm, duke i 
mbyllur të gjitha dyert për vetëgjyqësi.

Si rezultat i saj, përveçse gjykata që duhet të jetë e pavarur, profesionale, 
efecientë, kredibilë dhe me integritet, gjykata duhet të jetë edhe e besueshme 
për qytetaret. Andaj, gjykatat duhet të jenë të orientuara në ushtrimin e 
veprimtarisë së tyre me transparencë të plotë kundrejt publikut, në mënyrë 
që të shërbejë si model i ushtrimit të autoritetit dhe kontribues në forcimin e 
shtetit ligjor për të cilën ka aq nevojë shoqëria e jonë.
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