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Diellza Hoxha                                                                             Servet Metaj

1. KONVENTA EVROPIANE PËR  MBROJTJEN E TË
DREJTAVE TË NJERIUT DHE TË LIRIVE THEMELORE 

Historik i shkurtër

Hyrje

Duke pasur parasysh Deklaratën e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut të
shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me 10
dhjetor 1948.

Duke pasur parasysh se kjo Deklaratë ka për qellim të siguroj njohjen dhe
zbatimin universal dhe efektiv të të drejtave të përcaktuara në të .

Duke pasur parasysh se qëllimi i Këshillit të Evropës  i cili është i përbërë
prej 47 shteteve anëtare është që të realizoj një bashkim me te ngushtë midis
anëtare të saj dhe se një nga mjetet për të arritur  këtë qëllim është mbrojtja
dhe zhvillimi i të drejtave dhe lirive themelore te njeriut .

Duke theksuar edhe një herë përkushtimin e tyre të thellë ndaj këtyre lirive
themelore që përbëjnë vet themelet e drejtësisë dhe të paqes në botë dhe
ruajtja  e te cilave mbështetet kryesisht në një reagim politik me te vërtetë
demokratik nga njëra anë dhe nga ana tjetër në një koncept dhe një respekt
të përbashkët të të drejtave të njeriut që ato kanë marr përsipër të mbrojnë 

Duke qenë si qeveri te shteteve evropiane të shtyra nga e njëjta frymë dhe
me një pasuri idealesh e traditash politike të përbashkëta të respektit të lirisë
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dhe të shtetit ligjor të vendosura të marrin masat e para të përshtatshme për
të siguruar  garancinë kolektive të një numri të drejtash të përmendura në
Deklaratën e Përgjithshme janë marr vesh si vijon 

Palët kontraktuese i njohin çdo njeriu që ndodhet nën juridiksionin e tyre
të drejtat dhe lirit e përcaktuara në pjesën e parë të Konventës .

Konventa u miratua me 4 nëntor 1950 në Romë .Konventa  ka hyrë në
fuqi me 3 shtator 1953.

Pjesa parë e Konventës ka të bëjë me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut –

Neni 2 – e drejta për jetën 
Neni 3 – ndalimi i torturës 
Neni 4 - ndalimi i skllavërisë dhe i punës se detyruar 
Neni 5 - e drejta për liri dhe siguri
Neni 6 - e drejta për një proces të rregullt 
Neni 7 - nuk ka dënim pa ligj 
Neni 8 – e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare 
Neni 9 -  liria e mendimit e ndërgjegjes dhe fesë 
Neni 10 – liria shprehjes 
Neni 11 - liria e tubimit dhe e organizimit 
Neni 12 – e drejta për martesë
Neni 13 - e drejta për ankim efektiv 
Neni 14 - ndalimi i diskriminimit 

Këto të drejta janë të ndara në absolute , kualifikuara dhe të kufizuara

Nenet 2, 3 , 4 (1) dhe neni 7 janë të drejta absolute 
Nenet  5, 6 dhe 12 janë të drejta te kufizuara 
Nenet 8, 9, 10 dhe 11 janë të drejta të kualifikuara 

Pjesa e  dytë e Konventës  

Me qëllim që të sigurohet respektimi i angazhimeve që rezultojnë për palët
kontraktuese të kësaj Konvente krijohet:
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Komisioni Evropian i Drejtave të Njeriut dhe Gjykata Evropiane e të
Drejtave të Njeriut. 

Gjykata Evropiane e të Drejtave dhe Lirive te Njeriut selinë e ka në 
Strasburg të Francës. Kjo Gjykatë vepron me iniciativën e individit ose
palëve kontraktuese të Konventës dmth Shtetit.

Gjykata përbëhet nga numri i barabartë me numrin e shteteve anëtare 47
gjyqtar që i zgjedh Asambleja Parlamentare. Gjykata shqyrton kërkesat 
individuale dhe shtetërore.

Gjykata gjykon; 

- Në komitete prej 3 gjyqtaresh
- Dhoma prej 7 Gjyqtaresh
- Dhoma e Madhe prej 17 Gjyqtaresh 

Procedura Para Gjykatës Evropiane fillon me paraqitjen e kërkesës ndërsa
vazhdimi i saj varet nga fakti se a do të pranohet kjo kërkesë.

Kërkesa  çdo pale e lartë kontraktuese mund të referoj Gjykatës çdo shkelje
te konventës dhe protokolleve te saj nga një palë tjetër e lartë kontraktuese.

Një person fizik , organizatë joqeveritare ose grup individësh që janë viktima
të shkeljes nga një prej palëve të larta kontraktuese.

Gjykata Evropiane e te drejtave te njeriut është gjykatë e precedentit dhe
bazohet në vendimet e veta lidhur me rastet e ngjashme. 

2. NENI 8 DHE NENI 12 I KONVENTËS 

2.1 Neni 8 -   E Drejta për respektimin e jetës private dhe familjare  

Neni 8 është i ndarë në dy pjesë:

Paragrafi 1 i këtij neni parashtron të drejtat e sakta që i garantohen një 
individi nga shteti – te drejtën e jetës private atë familjare banesës dhe korrespodencës.
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Paragrafi 2 i këtij neni qartëson faktin që këto të drejta nuk janë absolute
në kuadrin që i bën ato të pranueshme për autoritetet publike që të
ndërhyjnë në të e drejtat e nenit 8 ne rrethana të caktuara, rrethanat ne te
cilat autoritetet publike mund të ndërhyjnë në mënyrë ligjore në të drejtat
nën paragrafin 1: vetëm ndërhyrjet në një shoqëri demokratike në ndjekje
të një ose me shumë synimeve legjitime të renditura në paragrafin 2 do të
konsiderohen si kufizime të pranueshme nga shteti për të drejtat e individit
sipas nenit 8.  

2.1.1. Kuptimi i konceptit te jetës private 

Sipas Gjykatës jeta private përbën koncept të gjer i cili nuk mund te ketë
një përcaktim te sakte, mirëpo nocioni i jetës private do te ishte mjaft
ngushtë qe te kufizohej ne një rreth te ngushtë ne te cilin individi do te
mund te jetonte jetën e tij personale sipas zgjedhjes se tij dhe te përjashtonte
çdo gjë dilte jashtë nocionit që përfshin ai rreth i ngushte. Respektimi për
jetën private duhet te përmbaje gjithashtu deri ne njëfarë shkalle te drejtën
për te krijuar dhe zhvilluar marrëdhënie me qeniet e tjera njerëzore, edhe
me boten e jashtme .

2.1.2 Jeta e familjes 

Koncepti i jetës së familjes është zhvilluar në mënyrë të ngadaltë gjatë
jetëgjatësisë së Konventës dhe vazhdon të zhvillohet që të marr parasysh
ndryshimet sociale dhe ligjore.

Gjykata ashtu si për konceptin e jetës private mban të njëjtin qëndrim të
ekuilibruar në interpretimin e jetës se familjes duke pasur parasysh 
diversitetin e problemeve të familjes moderne, çështjet e divorcit dhe 
përparimet ne mjekësi. Në këtë nen jeta e familjes është pozicionuar direkt
në përkatësinë e sferës private ku ka të drejtën për të vepruar pa ndërhyrjen
arbitrare te shtetit.

Çfarë përbën jetën familjare 

Familja e bazuar në marrëdhënie martesore. 
Mbrojtja që sigurohet nga neni 2 gjithmonë shtrihet në marrëdhëniet 
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martesore që mund të shfaqen si të ligjshme dhe të vërteta. Ato që kanë
mungesa dhe ekzistojnë formalisht si p.sh. një martesë fiktive që ka hyrë në
fuqi me qellim që të shmang rregullat e imigrimit ose që të  merret 
nënshtetësia mund të mos i përkasin qëllimit të nenit 8.

Një fëmijë i lindur nga prindërit që janë të martuar ligjërisht me të vërtetë
do të jetë nga vet fakti pjesë e asaj marrëdhënie që nga momenti dhe fakti
i lindjes së tij.

Neni 8 zbatohet automatikisht në marrëdhëniet midis një nëne dhe fëmijës
së saj pavarësisht nga statusi i saj martesor.

Çiftet e pamartuar qe jetojnë së bashku me fëmijët e tyre normalisht do të
konsiderohen se gëzojnë jetën familjare.

A është bashkëjetesa e mjaftueshme për te gëzuar jetën familjare?

Bashkëjetesa nuk është një kusht i domosdoshëm i jetës familjare 
pavarësisht nga statusi martesor i prindërve kështu anëtarët e familjes që
nuk jetojnë së bashku për shkak të divorcit apo ndarjes ose me marrëveshje
gjithsesi mund të gëzojnë mbrojtje nga neni 8.

Jeta familjare mund të ekzistoje midis fëmijëve dhe gjyshërve të tyre, 
lidhjet farefisnore, marrëdhëniet midis xhaxhait ose tezes me nipin apo
mbesën e tij apo te saj, marrëdhëniet  midis prindërve dhe fëmijëve 
jashtëmartesor, prindërve adoptues dhe fëmijëve .

2.1.3 Vendbanimi  

Vendbanimi është vendi ku një person banon ose ku ky person vendos bazat
e veta e ne kuadër te gjitha vendet e banimit përbejnë vendbanesen brenda
kuptimit te nenit 8 par.1.

2.1.4 Korrespodenca 

E drejta për ta respektuar korrespodencën e një personi është një e drejt qe
ka lidhje me komunikimet e pandërprera e te pacensuruara me te tjerët.
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Kuptimi i korrespodencës përfshin materialet që nisen me poste por edhe
ky koncept do të trajtohet si në vazhdimësi duke u interpretuar hap pas hapi
krahas zhvillimeve teknologjike të cilat mund të sjellin metoda të reja të 
komunikimit p.sh. e-mail, brenda sferës së mbrojtjes që garanton neni 8. 

Identiteti si i dërguesit ose marrësit të korrespodencës do të luaj një rol te
rëndësishëm në përcaktimin e asaj qe kërkohet nga neni 8. Gjykata e beri
te qartë faktin se mbrojtja e ofruar për korrespodencë të tillë si letra e te tjera
si këto qe shkëmbehen midis avokatëve dhe klientëve të tyre veçanërisht te
burgosurve është mjaft e larte.  

Neni 8 par. 2 thotë se autoriteti publik ndërhyn ne rastet kur është e 
nevojshme ne një shoqëri demokratike ne interesat e sigurimit kombëtar
sigurisë publike ose mirëqenies ekonomike të vendit për parandalimin e 
çrregullimeve ose krimit për mbrojtjen e shëndetit ose moralit ose për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.

Çfarë   përbën ndërhyrja? 34

Ndërhyrja përfshin:
- Marrja e fëmijëve nga prindërit e tyre dhe dërgimi i tyre në

qendrat publike të përkujdesit.
- Ndalimi i korrespodencës së të burgosurve
- Kontrolli në shtëpinë e personave 
- Mbledhja dhe ruajtja e informacioneve në një arkiv sekret të

policisë.

Nëse ka ndodhur ndërhyrja në një të drejtë të nenit 8 shtrohet pyetja?
1. A është ndërhyrja në pajtim me ligjin?
2. A ndjek ndërhyrja një synim legjitim ?
3. A është ndërhyrja e nevojshme në një shoqëri demokratike ?

Kuptimi ne pajtim me ligjin 

Ndërhyrja duhet te ketë baze ligjore dhe ligji ne fjale duhet te jete mjaft i
saktë dhe të përmbajë një mase mbrojtjeje kundrejt arbitraritetit nga ana e
shtetit.

34    Udhezuesi  per zbatimin  e Konventes Evropiane-manuali I drejtave te njeriut 
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Ndërhyrja duhet te ketë një bazë ligjore masat do te hapin probleme në ketë
kuadër kur ato nuk janë të autorizuar specifikisht nga një shtet dhe 
rregulluar nga praktika administrative ose nga udhëzues të tjerë me fuqi
detyruese.

Shembull: Çështja Malone kundër Anglisë; Gjykata konsideroi faktin nëse
kompetenca për të kontrolluar bisedat telefonike kishte pasur bazë ligjore.

Në atë kohe përgjimi i telefonave ishte rregulluar nga praktika administrative
detajet e së cilës nuk ishin botuar dhe nuk ishte dhënë autorizimi statutor
specifik, andaj gjykata tha se nuk kishte qartësi të mjaftueshme mbi 
qëllimin ose mënyrën në të  cilën ishte ushtruar liria e autoriteteve për te
përgjuar në sekret bisedat telefonike për shkak se kjo përbente praktike 
administrative dhe ajo mund të ndryshonte në çdo kohe dhe kjo përbente
shkelje te nenit 8.

Me qëllim që të përmbush kushtin ligjor te nenit 8 cilësia e ligjit duhet të
jetë e formuluar me saktësi te mjaftueshme për te mundësuar qe personat
nëse nevojitet edhe me këshillim te parashikohen deri ne njëfarë mase se sa
kane qene te arsyeshme masat ne baze te rrethanave, pasojat e te cilave
kane shkaktuar një veprim te dhënë, ky njihet si kushte i parashikueshmerise.

A ndjek ndërhyrja nje synim legjitim 

Në momentin kur një ndërhyrje del se është ne përputhje me ligjin gjykata
do të vazhdoje për të shqyrtuar nëse ajo ndjek një synim legjitim sipas nenit
8 par.2 përmban listën e synimeve mbi te cilat shteti mund te kërkoj te
mbështetet ne këtë kuadër: Shteti mund te argumentoj se :

- Mbledhja dhe ruajtja e informacionit rreth individëve është
ne interes  te sigurimit kombëtar.

- Kontrollimi i korrespodencës së të burgosurve kërkon te 
parandaloj çrregullimet dhe krimin.

- Heqja e fëmijëve nga një shtëpi abuzuese ose mohimi i 
kujdestarisë se një çifti ose kontakti me qëllimin për te mbrojtur
shëndetin apo moralin ose te drejtat dhe lirit e te tjerëve. 

- Urdhri i dëbimit ose zhvendosjes i shërben interesave të 
mirëqenies ekonomike te vendit.
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A është ndërhyrja e nevojshme në një shoqëri demokratike ?

Ne kontekstin e neni 8  u theksua rëndësia e shtetit ligjor në një shoqëri
demokratike dhe nevoja për te parandaluar ndërhyrjet arbitrare në të drejtat
e Konventës .Konventa është hartuar për të ruajtur e nxitur idealet dhe vlerat
e një shoqërie demokratike .Ne përgjithësi ajo që është e nevojshme për
një shoqëri demokratike për qëllimet e nenit 8 përcaktohet nga referenca me
ekuilibrin e përfituar midis te drejtave të individit dhe interesit publik 
nëpërmjet zbatimit të parimit te proporcionalitetit.

Parimi i proporcionalitetit njeh faktin se të drejtat e njeriut nuk janë absolute
dhe se ushtrimi i të drejtave të një individi gjithmonë duhet te kontrollohet
nga një interes më i gjerë i publikut.

I gjithëqenësishëm në të gjithë Konventën është kërkimi për krijimin e një
ekuilibri të drejtë midis kërkesave të interesit të përgjithshëm të komunitetit
dhe kushteve të mbrojtjes së të drejtave themelore të individit.

Liria e vlerësimit 

Gjykata i jep Shtetit liri vlerësimi kur merr vendime nëse një ndërhyrje me
një të drejtë të nenit 8 justifikohet sipas paragrafit 2 të kësaj dispozitë. Liria
e vlerësimit qe i jepet autoriteteve kompetente vendase do të varirojë ne
bazë të rrethanave, subjektit të çështjes dhe historikut te saj. 

2.2 Neni 12 – E drejta për tu martuar  

Burri dhe gruaja nga mbushja e moshës se martesës kanë të drejtë të
martohen dhe të krijojnë familje sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë
ushtrimin e kësaj drejte . 35

Te drejtat themelore janë te drejta që një shtet ua garanton qytetarëve të vet
dhe që janë të shënuara në Kushtetutën e tij. Zbatimin e tyre qytetari mund
të kërkojë para gjykatës. Ndërsa të drejtat  e njeriut përbejnë idenë
themelore prapa këtyre te drejtave themelore.

35    Neni 12 I Konventes evropiane per drejtet dhe lirit themelore te njeriut 
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Në kuadër të drejtave themelore të njeriut bën pjese edhe e drejta për t’u
martuar. Mirëpo duhet pasur parasysh që neni 12 i Konventës mbron
veprime të njëhershme – martesë, kurse neni 8 mbron një gjendje të 
vazhdueshme. Ky dallim shprehet më së miri në faktin se shtetet nuk mund
t’u ndalojnë të burgosurve të martohen por mund të ndalojnë të burgosurve
të martuar të bashkëjetojnë.

Neni 12 garanton barazinë ligjore mes gruas dhe burrit në  gëzimin e kësaj
të drejtë. Por neni 12 nuk përcakton te drejtën për të zgjidhur martesën 
(divorcin) por edhe as perspektivën  për t’u rimartuar (rasti Johnston e të
tjerë kundër Irlandës 1986). Por ja vlen të përmendet se neni 5 i protokollit
nr.7 parashikon barazinë e bashkëshortëve si brenda martesës ashtu edhe në
rastin e zgjidhjes së saj, dmth e drejta në privatësi dhe familje neni 8 e drejta
për tu martuar neni 12 dhe barazia ndërmjet bashkëshortëve protokolli 7
neni 5 janë të lidhura mes veti dhe si rrjedhim së bashku mbrojnë një gamë
të drejtash që mbivendosen dhe ndërthuren.

Përfundim 

Republika e Kosovës ka prioritet anëtarësimin ne OKB dhe Këshillin e
Evropës duke marr mbi vete obligimin për zbatimin dhe avancimin e të
drejtave të njeriut, të gjitha të drejtat e garantuara me Konventë  garantohen
me  Kushtetutën e Republikës së Kosovës,  konkretisht te drejtat e 
garantuara nga neni 8 dhe 12  janë  të garantuara  në  nenin 36 dhe 37 të
Kushtetutës; 36

36    Neni 36 dhe neni 37 i Kushtetutes se Republikes se Kosoves 




