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Gjatë kohës së tyre në Ins�tu�n Gjyqësor të Kosovës, gjenerata e pestë e gjyqtarëve

dhe prokurorëve të ardhshëm kanë pasur një mundësi unike për të shtuar njohuritë e

tyre për kompetencat dhe juridiksionet e CJEU dhe GJEDNJ dhe jurisprudencën nga

këto gjykata, si dhe zba�min e tyre nga gjykatat kombëtare, që është e rëndësishme në

dritën e aspiratës që Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës dhe Bashkimit

Evropian. Ngritja e kapaciteteve dhe a�ësisë së gjyqësorit të Kosovës për të aplikuar

dhe zbatuar të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe traktatet ligjore të BE-së është një

kërkesë kyçe në këtë proces.

Tre grupe të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm gjatë vizitës studimore një javore

të Programit të Trajnimit Fillestar (PTF) kanë marrë pjesë në ak�vitete që janë të

rëndësishme për përmirësimin e kapaciteteve të sistemit gjyqësor të Kosovës. Përmes

kë�j programi, pjesëmarrësit patën një mundësi për të bashkëvepruar, mësuar dhe

shkëmbyer mendime me kolegët në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me

administrimin e drejtësisë, efikasite�n dhe transparencën e sistemit gjyqësor, prak�kat

e menaxhimit të gjykatave, sfidat në bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale dhe

civile në BE, si dhe bashkëpunimin me ins�tucionet tjera gjyqësore, ata gjithashtu

morën pjesë në seancat gjyqësore në rastet civile dhe penale.

Para fillimit të programit të tyre, të gjithë pjesëmarrësve iu janë caktuar detyra të

ndryshme, dhe është dashur të përga�sin raporte të hollësishme për ak�vitetet e tyre

dhe studimet prak�ke, si dhe të shkëmbejnë informacionin në lidhje me përvojën e tyre

të të mësuarit me pjesëmarrësit tjerë që vijonin PTF-në dhe me ins�tucionet gjyqësore

në përgjithësi.

Ky publikim përmban prezan�me të hartuara nga kandidatët e PTF-së si pjesë e

ak�viteteve vijuese dhe ai përfshin prezan�me në lidhje me ligjin e BE-së, Konventën

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe juridiksionin e disa prej shteteve anëtare të BE-

së.

Unë jam shumë krenar për procesin dhe iu shpreh mirënjohje të sinqertë të gjithë

personave që së bashku kanë kontribuar për këtë program të vizitës studimore.

Z. Lavdim Krasniqi

Drejtor Ekzeku�v

Ins�tu�Gjyqësor i Kosovës
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Qefsere Berisha –Kandidate për gjyqtare

PARIMET ETË DREJTËS SË
BASHKIMIT EVROPIAN

Abstrakt
Në këtë punim do të bëjë shtjellimin e parimeve themelore të së
Drejtës së Bashkimit Evropian. Parimet mundësojnë një diskurs juridik
autonom,të forcuar të autonomisë së gjykatave vis- à- vis politikës dhe
të lejojnë një zhvillim të brendshëm të balancuar, të përafruar dhe të
racionalizuar të ligjit e që t'u shmanget dualizmave. Bashkimi Evropian
është themeluar mbi parimet (neni 6 (1) iTBE-së),dhe parimet kufizojnë
veprimet e Shteteve Anëtare dhe BE-së, objektivat, nga ana tjetër
përcaktojnë efektet e synuara në realitetin shoqëror.

Fjalët kyçe: Bashkimi Evropian, parimet e së drejtës së Bashkimit Evropian,
Traktati mbi Bashkimin Evropian, Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit
Evropian.

1.Hyrje
Parimet janë norma të posaçme ligjore që lidhen me tërësinë e një rendi ligjor. Parimet
themelore si kategori shprehin kornizën gjithëpërfshirëse të referencës për tërë
normativën e ligjit primar, në të vërtetë për të gjithë legjislacionin e BE –së. Ky është
koncepti më substancial, gjithëpërfshirës, mbi parimet themelore mbi normat ose
elementet e normave të etiketuar si parime nëTraktatet ose nga GJED.Kushtetuta e BE-
së është një kushtetutë e detajeve, kjo korrespondon me heterogjenitetin politik dhe
social të bazuar në diversitet por edhe mosbesim të shteteve anëtare dhe dëshirën për
kontroll.Parimet themelore nuk mund të ofrojnë zgjidhje shkencore për konfliktet e tilla
por nuk përjashtohen propozimet parimore si bazë për zgjidhje nga dijetarët,të cilët për
shkak të vlerësimit të tyre sistematik dhe të qenit të pangarkuar nga presionet politike
kanë një rol të veçantë në diskurset ligjore përkatëse.Parimet e përcaktuara në nenin 6
tëTBE-së (neni 2TEU), zbatohen për të gjitha fushat e ligjit të BE-së, dhe se BE-ja është
themeluar në këto parime. Përdorimi i fjalës parim në tekstin e Traktatit ka karakter
kallëzues (tregues). Studimi i parimeve është një mënyrë dhe një përpjeke për të
themeluar autonomi ligjore si dhe të kërkohet për një epërsi disiplinore për
shumëllojshmërinë e normave. Ky punim synon të kuptuarit e mëtejshëm të diskursit
ligjor evropian përmes parimeve të së drejtës së Bashkimit Evropian, duke ndriçuar
dimensionet dhe funksionet e BE-së.Traktatet e BE-së, në versionin frëngjisht-principe,
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dhe anglisht – principe,aktualisht e përdorin termin parim 22 herë,ato tëTraktatit të KE-
së 48 herë, 98 herë në Traktatin e Lisbonës dhe në Kartën e të Drejtave Themelore
përdor parimin 14 herë. Në versionin gjerman, fjala parim – Grundsatz, përdoret më
rrallë, vetëm tre herë nëTBE-së, dhe 4 herë nëTKE-së, kryesisht në lidhje me parimin e
subsidiaritetit. Parimi më i rëndësishëm që rregullon marrëdhëniet mes Bashkimit
Evropian dhe shteteve anëtare është parimi i subsidiaritetit. Supozimi i unitetit ligjor të
ligjit të BE-së, gjithashtu mund të justifikohet përmes parimit të koherencës i cili në
vetvete është bazuar në parimin e barazisë.Ai përbën konvergjencën e vijave paralele për
ndërtimin e sistemit e në këtë mënyrë edhe ndërtimin e unitetit dhe mundëson një
kritikë të natyrshme të ligjit,duke gjetur themelet pozitive në parimin e barazisë.Pa lënë
anash edhe vlerën e parimeve tjera të cilat do t'i shtjellojë në vijim, e të cilët, secili sipas
nevojës,fushës së veprimtarisë dhe rastit kanë rëndësinë dhe efektin e vet.

2.Objektivat e punimit
Objektiv kryesor i këtij punimi është thellimi i njohurive profesionale të domosdoshme
për parimet e të drejtës së BE-së, pjesë e të cilit pretendojmë të jemi edhe ne. Rendi
ligjor në Bashkimin Evropian ka shënuar arritje të mëdha. Falë këtij rendi të ri ligjor
kufijtë janë hapur, tregtia substanciale në mallra dhe shërbime, lëvizja e punëtorëve dhe
numri i madh i lidhjeve jashtë kufitare midis kompanive kanë bërë tregun e përbashkët
pjesë të jetës së përditshme për afro 500 milionë njerëz.Rendi ligjor i Bashkimit Evropian
është instrument i rëndësishëm për ruajtjen dhe krijimin e paqes. Rendi ligjor mund të
mbijetojë nga zbatueshmëria direkt e parimeve mbi të cilat është ndërtuar dhe vazhdon
të evoluojë,e drejta e Bashkimit Evropian dhe përparësia e kësaj të drejte mbi të drejtën
nacionale,ekzistencën dhe mirëmbajtjen e të cilave me vendosmëri e përkrah Gjykata e
Drejtësisë e Bashkimit Evropian dhe garanton zbatimin e uniformuar dhe prioritar të të
drejtës së Bashkimit Evropian në të gjitha Shtetet Anëtare. Përkundër mangësive,
parimet bazë të Bashkimit Evropian,rendi ligjor i Bashkimit Evropian shënojnë kontribut
shumë të vlefshëm drejtë zgjidhjes së problemeve politike, ekonomike dhe sociale të
ShteteveAnëtare të Bashkimit Evropian.

3. Shqyrtime të përgjithshme për Bashkimin Evropian
Ideja e integrimit ndërkombëtar e veçanërisht e politikave kombëtare evropiane është e
shprehur që prej kohërave të lashta. Nga mesjeta e hershme është dokumentuar se fjala
Evropë nuk përfaqëson vetëm një rajon gjeografik por ajo simbolizon tërësinë e vlerave
kulturore dhe shoqërore të përbashkëta të popujve që jetojnë në këtë kontinent . Nga1

kjo kohë ndërlidhen edhe idetë e shumta për krijimin e një bashkësie politike të popujve
evropianë që kanë kulmuar me idenë e themelimit të një shteti federativ evropian ku do

1 Shih, UJKANI Emrush E Drejta e Bashkimit Evropian, Parimet, Institucionet dhe Praktika Gjyqësore, f.3
Botimi i dytë Lex Libri Press.
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të shkriheshin shtetet e Evropës. Kontributi që një Evropë e organizuar dhe e plotë
mund t`i sjellë qytetërimit është i domosdoshëm për ruajtjen e marrëdhënieve
paqësore.
Bashkimi Evropian është version modern i organizatave të krijuara pas Luftës së Dytë
Botërore.
Më 25 mars 1957 shtetet themeluese të Komunitetit Evropian për Qymyr dhe Çelik
(KEQÇ),nënshkruanTraktatin përThemelimin e Komunitetit Ekonomik Evropian si dhe
Traktatin përThemelimin e Komunitetit Evropian për Energji Bërthamore, të cilat hynë
në fuqi me 1 korrik 1958, të njohura edhe siTraktatet e Romës,për shkak të nënshkrimit
të tyre në Romë.
Ky bashkim do t`i ofrohet njerëzimit pa dallim dhe pa përjashtim, me qëllim që të
kontribuojë në ngritjen e nivelit të jetesës dhe në përparimin e paqes…
Për arritjen e këtyre objektivave,duke marrë parasysh kushtet shumë të ndryshme në të
cilat gjenden aktualisht prodhimet në vendet aderuese, disa rregulla me karakter
kalimtar duhet të vihen në jetë, përfshirë këtu zbatimin e një plani prodhimi dhe
investimesh, vendosjen e mekanizmave të ekuilibrit të çmimeve, krijimin e një fondi
strukturimesh që do të lehtësonte racionalizimin e prodhimit.Qarkullimi i qymyrit dhe i
çelikut mes vendeve aderuese do të jetë menjëherë i përjashtuar nga çdo detyrim
doganor dhe nuk do të mund t`u nënshtrohet tarifave të ndryshme të transportit. Në
mënyrë progresive,do të vihen ne lëvizje kushtet që do të sigurojnë një shpërndarje më
racionale të prodhimit në nivelin më të lartë të prodhimtarisë.
Në kundërshtim me një kartel ndërkombëtar, i cili konsiston në ndarjen dhe
shfrytëzimin e tregjeve kombëtare me anë të praktikave kufizuese dhe mbajtjen e
fitimeve të larta,organizata e projektuar do të sigurojë shkrirjen e tregjeve dhe shtrirjen
e prodhimit.
Parimet dhe angazhimet thelbësore të përcaktuara më lartë do të jenë objekt i një
traktati të nënshkruar nga vendet anëtare dhe që do t`i nënshtrohet në vijim ratifikimit
nga ana e Parlamenteve të tyre .2

Traktatet kryesore që formojnë Bashkimin Evropian filluan me rregullat e përbashkëta
për qymyrin dhe çelikun dhe pastaj energjinë atomike, por institucionet e plota dhe
formale janë themeluar përmes Traktatit të Romës të vitit 1957 dhe Traktatit të
Mastrihtit të vitit 1992, amandamentime të vogla janë bërë gjatë viteve 1960 dhe 1970.
Ndryshimet e mëdha në amandamentimin e traktatit u nënshkruan për të kompletuar
zhvillimin e tregut unik evropian me Aktin Unik Evropian të vitit 1986. Për të vazhduar
me zhvillimin e mëtejmë të një Evrope sociale meTraktatin eAmsterdamit të vitit 1997
dhe duke bërë amandamentime të vogla në fuqinë relative të shteteve anëtare të BE-së
në Traktatin e Nicës të vitit 2001 dhe Traktatin e Lisbonës të vitit 2007. Që prej
themelimit të Bashkimit Evropian, shumë shtete u anëtarësuan (tani 28 shtete anëtare)
apo iu bashkëngjitën BE-së (përmes statutit të shteteve kandidate (Në rrugën drejt
anëtarësimit në Bashkimin Evropian vendet kandidate janë: Shqipëria, Islanda, Mali i

2 Po aty, Deklarata e bërë me 9 maj 1950 ngaY. Robert Schuman, Ministër i Punëve të Jashtme të
Republikës Franceze, marrë nga “Droit International et Histoire Diplomatique” (tome`2). Colliard et
Manin.
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Zi, Serbia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Turqia; dhe shteteve që aderojnë
anëtarësimin e tyre në BE përmes nënshkrimit të MSA,kandidatët e mundshëm Bosnja
dhe Hercegovina dhe Kosova), Norvegjia është shteti i vetëm Skandinavin i cili e ka
tërhequr anëtarësimin e sajë me dy referendume me 1972 dhe me 1994.

4.Parimet e së Drejtës së Bashkimit Evropian
Bashkimi Evropian kompetencat e veta vepruese i merr nga shtetet anëtare.
Kompetencat e Bashkimit Evropian pra janë të atribuuar nga Shtetet Anëtare me
vullnetin e këtyre të fundit. Duke u nisur nga një qasje e tillë, Gjykata Kushtetuese
Gjermane në vendimin e Mastrihtit do të zhvillojë parimin e mirënjohur në të drejtën e
Bashkimit Evropian,parimi Kompetenz-ompetenz.

4.1.1. Parimi do të thotë kompetencë për të vendosurKompetenz-Kompetenz
lidhur me kompetencat.Mbi bazën e një parimi të tillë në secilin shtet anëtar qytetarët e
secilit vend janë ata të cilët legjitimojnë qeveritë e tyre nacionale.Prandaj,si bazë e rendit
ligjor dhe burim i gjithë autoritetit shtetëror është populli i cili posedon Kompetenz-
Kompetenz, pra kompetencë për të bërë çfarëdo ndryshimi në kompetencat e veta.
Mbështetur në versionin e konsoliduar të Traktatit të Bashkimit Evropian ose i njohur
ndryshe si Traktati i Lisbonës, ekziston edhe një ndarje më e qartë e kompetencave
ndërmjet Bashkimit Evropian nga njëra anë dhe shteteve anëtare nga ana tjetër.Për herë
të parë një traktat brenda strukturës së Bashkimit evropian, vendos një klasifikim të
listuar,duke bërë diferencën ndërmjet katër llojeve të kompetencave:

4.1.2. Kompetenca ekskluzive e Bashkimit Evropian, në fushat ku mund të
supozohet se një masë në nivel të Bashkimit Evropian do të jetë më efektive se një masë
e pa koordinuar në cilindo shtet anëtarë. Këto fusha janë të parapara dhe përbëjnë
unionin doganor, formulimi i rregullave të nevojshme të konkurrencës për funksionimin
e tregut të brendshëm, politika monetare e shteteve me valutën euro, politika e
përbashkët komerciale dhe pjesë të politikës së përbashkët të peshkimit.Në këto fusha
të politikës vetëm Bashkimi Evropian mund të nxjerrë ligje dhe të miratojë akte
detyruese me ligj, kurse shtetet anëtare mund ta bëjnë këtë vetëm nëse i autorizon
Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është kompetent për të vendosur dhe për të
aprovuar veprime detyruese në këto fusha.Roli i shteteve anëtare është limituar në atë
që ka të bëjë me aplikimin e këtyre akteve, përveç nëse Bashkimi Evropian i autorizon
ato, pra shtetet anëtare për të miratuar vetë disa akte ligjore. Gjykata Evropiane e
Drejtësisë ka njohur karakterin ekskluziv të kompetencave të Bashkimit Evropian në
fushën e politikës tregtare në raport me tregtinë e mallrave, në fushën e pasurive
biologjike në dete.Traktati i Lisbonës konfirmon se Bashkimi Evropian ka kompetencë
ekskluzive për të nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare, kur e njëjta parashihet me
bazë ligjore, kur është e nevojshme për ushtrimin e një kompetence të brendshme apo
kur marrëveshja mund të prekë rregullat e përbashkëta apo t`i kufizojë ato;
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4.1.3. Kompetencat e ndara, Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare janë
kompetente për të aprovuar akte juridike nga këto fusha. Shtetet anëtare mund t`i
ushtrojnë kompetencat e veta vetëm nëse Bashkimi Evropian nuk i ka ushtruar ato
kompetenca ose ka vendosur që mos t`i ushtrojë këto kompetenca. Kompetencat e
ndara për më tepër se pesëdhjetë vjet u kanë mundësuar Bashkimit Evropian dhe
shteteve anëtare që të veprojnë në fushën e njëjtë dhe në kohën e njëjtë. Edhe me
ndryshimet e pasuara meTraktatin e Lisbonës,kompetencat e ndara vështirë se mund të
shërbejnë si bazë për harmonizimin e legjislacionit të shteteve anëtare me atë të
Bashkimit Evropian;

4.1.4.Kompetencat plotësuese dhe kompetencat mbështetëse.Një klasifikim i
tillë nuk nënkupton ndonjë transferim të përgjegjësive nga shtetet anëtare të Bashkimit
Evropian mirëpo kjo reformë është e rëndësishme për funksionimin më të lehtë të
Bashkimit Evropian.
Ushtrimi i kompetencave nga ana e Bashkimit Evropian është definuar përmes parimeve
fundamentale të së drejtës së Bashkimit Evropian.Këto parime janë:

4.2.1. Parimi i transferit të kompetencave, transferi i kompetencave paraqet një
nga parimet tradicionale të së drejtës ndërkombëtare që fushë veprimtaria e aktiviteteve
të secilës organizatë ndërkombëtare është e kufizuar me përgjegjësitë e transferuara në
të nga konstituentët apo nga themeluesit respektive. Organizatat ndërkombëtare nuk
kanë një proces Sovran dhe të pavarur të vendimmarrjes sikur që kanë shtetet
përbërëse të asaj organizate por kanë vetëm ato përgjegjësi të cilat në mënyrë specifike i
janë deleguar asaj organizate nga themeluesit e sajë-shtetet anëtare.Parimi i transferit të
përgjegjësive paraqet një nga parimet fundamentale të së drejtës së Bashkimit Evropian-
“Bashkimi Evropian vepron Brenda kufijve të kompetencave të transferuara nga shtetet
anëtare për të arritur objektivat që i janë caktuar me këtëTraktat”. Bashkimi Evropian3

ka vetëm përgjegjësi të transferuara ose të atribuuar me anë të traktateve. Institucionet
e Bashkimit Evropian duhet të veprojnë brenda përgjegjësive të atribuara me traktat.
Bashkimi Evropian nuk paraqet një rend ligjor autentik dhe kësisoj nuk disponon me
Kompetenz-Kompetenz, kjo nënkupton se parimi i transferit të përgjegjësive duhet të
respektohet sikur në veprimet e brendshme (brendapërbrenda Bashkimit Evropian)
ashtu edhe në veprimet e jashtme të Bashkimit Evropian. Asnjëri nga institucionet e4

Bashkimit Evropian nuk mund të vendosë përderisa veprimi i tij është i mbështetur në
aktin themelor, i cili ka bazën e vet ligjore në traktat. Baza ligjore përcakton ndarjen e
përgjegjësive ndërmjet institucioneve të Bashkimit Evropian nga njëra anë dhe shteteve
anëtare nga ana tjetër. Një kategorizim i tillë ndryshe njihet edhe si ndarje vertikale e
përgjegjësive. Përjashtim mund të jetë “klauzola e fleksibilitetit”, sipas së cilës Bashkimit
Evropian i mundësohet të veprojë edhe përtej kufijve të kompetencave të transferuara
me Traktat nëse arritja e një objektivi kërkon një diçka të tillë. Klauzola e tillë është e

3 Shih, neni 5 paragrafi 2 i Traktatit mbi Bashkimin Evropian.
4 Shih, DASHWOOD,Alan “The Relationship between the Member States and the European
Union/European Community”(2004) Common Market Law Review 42:355-381, f.357.
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rregulluar në mënyrë shumë strikte dhe me disa kufizime sa i përket aplikimit të sajë.
Neni 352 i Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian edhe disa dispozita ligjore
Brenda këtij traktati në vetvete përmbajnë klauzolën e fleksibilitetit .5

4.2.2. Ndarja vertikale e përgjegjësive nënkupton se baza ligjore përcakton
ndarjen e përgjegjësive ndërmjet Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare.Në rrethanat
kur Bashkimi Evropian nuk është përgjegjës për të vepruar,atëherë një përgjegjësi e tillë
bën pjesë në kompetencat e mbetura të shteteve anëtare,ndërsa

4.2.3. Ndarja horizontale e përgjegjësive nënkupton se procedurat e
vendimmarrjes dhe çdo kufizim në instrumentet ligjore të cilat mund të përdoren
përcaktojnë vendosjen horizontale të përgjegjësive ndërmjet institucioneve të
Bashkimit Evropian. Bazuar në këtë, secili institucion i Bashkimit Evropian duhet të
veprojë brenda përgjegjësive të transferuara. Duke pasur një numër të procedurave të
ndryshme të vendimmarrjes, këto në fakt vetëm kanë paraparë kompetenca të
ndryshme për institucionet e Bashkimit Evropian, gjë që e ka shndërruar çështjen e
kompetencave horizontale në një domosdoshmëri për ta shqyrtuar.Procedura e bashkë
vendimmarrjes meTraktatin e Lisbonës shndërrohet në procedurë të rregullt.Çështja e
kompetencave horizontale është pjesë e rregulluar me parimin e ekuilibrit institucional.

4.3. Parimi i proporcionalitetit, kufizon autoritetet e Bashkimit Evropian në
ushtrimin e përgjegjësive të veta komfor së drejtës së Bashkimit Evropian,duke provuar
të sigurojnë një balancë ndërmjet metodave të përdorura dhe qëllimit të synuar.
Mbështetur në Traktatin e Bashkimit Evropian, përmbajtja dhe forma e një veprimi të
Bashkimit Evropian nuk duhet të shkojë përtej asaj që është e nevojshme për
përmbushjen e objektivave të këtij Traktati në fuqi. Parimi i proporcionalitetit si i tillë,6

derivon nga sistemi i së drejtës Gjermane dhe për herë të parë ishte shprehur në të
drejtën e Bashkimit Evropian nga një vendim i Gjykatës së Drejtësisë Bashkimit
Evropian. Një autoritet publik nuk duhet të imponojë detyrime ndaj qytetarëve përveç7

shtrirjes deri në të cilën ato veprime në mënyrë strikte janë të nevojshme për interesin
publik për të arritur qëllimin e veprimit.Nga ky vendim i GJED parimi i proporcionalitetti
është shndërruar në një nga parimet themelore të së drejtës së Bashkimit Evropian.
Zbatimi i këtij parimi konsiston në faktin se një veprim i ndërmarrë nga institucionet e
Bashkimit Evropian duhet të jetë i përshtatshëm për arritjen e objektivave të veta (një
veprim është i përshtatshëm atëherë kur është i gatshëm të përmbushë objektivat e
synuara) dhe njëkohësisht i domosdoshëm ( një veprim është i domosdoshëm atëherë
kur nuk mund të zëvendësohet me ndonjë formë tjetër të veprimit e e cila do të ishte
5 Shih, neni 352 si dhe nenet 216 dhe 114 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian
6 Shih neni 5 paragrafi 4 i Traktatit të Bashkimin Evropian në versionin e konsoliduar të Traktatit mbi
Bashkimin Evropian dhe Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
7 Shih, GJED, Rasti C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr-und vorratsselle fur
Getreide  und Futtermittel [1970] E.C.R.1125; GJED Rasti C-332/89 Conforama et Marchandise [1991]
E.C.R. I-1027; Rasti C-240/90 Germany v Commission [1992] E.C.R. I-5383; GJED, Rasti Germany v
Council [1994] E.C.R. I-4973.
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ekuivalente me qëllimin e synuar dhe të jetë më pak i dëmshëm për ndonjë qëllim tjetër
ose interes të mbrojtur me të drejtën e Bashkimit Evropian).Parimi i proporcionalitetit
është mbrojtës ndaj përdorimit të pakufizuar të përgjegjësive si legjislative ashtu edhe
administrative dhe konsiderohet si një rregull me një kuptim të përgjithshëm dhe
njëherit aplikimi i këtij parimi gjithsesi ka për qëllim mbrojtjen e interesave të shteteve
anëtare si dhe mbrojtjen e interesave legjitime.Parimi i proporcionalitetit nënkupton që
çdo veprim i një autoriteti publik ndikon në të drejtat e njeriut duhet të jetë i saktë në
arritjen e objektivit të synuar, i nevojshëm për të arritur objektivat e parapara dhe i
arsyeshëm.

4.4.Parimi i subsidiaritetit paraqet një nga parimet bazë mbi të cilën krijohet e drejta
e Bashkimit Evropian. Në fushat që nuk bëjnë pjesë në kompetencat ekskluzive të
Bashkimit Evropian vepron në përputhje me parimin e subsidiaritetit vetëm në qoftë se
dhe për aq sa objektivat e veprimit të propozuar nuk mund të arrihen në mënyrë të
mjaftueshme nga shtetet anëtare qoftë në nivel qendror, rajonal apo edhe lokal, për
shkak të shkallës ose të pasojave të veprimit të propozuar,mund të përmbushen më mirë
nga Bashkimi Evropian. Parimi i subsidiaritetit shërben si një lloj filtri ndërmjet8

kompetencave të bashkimit Evropian nga njëra anë dhe mundësisë së zbatimit të këtyre
kompetencave nga ana tjetër.Parimi i subsidiaritetit lidhet meTraktatin e Romës (1957)
dhe eAktin Unik Evropian (1987). Zyrtarisht ky parim është bërë pjesë e së drejtës së
Bashkimit Evropian me Traktatin e Mastrihtit (1992), ku në preambulën e tij parimi i
subsidiaritetit vjen si një nga parimet e Bashkimit Evropian dhe i cili rregullon
funksionimin e tij dhe si parim i përgjithshëm është i aplikueshëm në të gjitha fushat e
kompetencave jo ekskluzive. MeTraktatin e Amsterdamit kriteret lidhur me aplikimin e
parimit të subsidiaritetit ishin qartësuar edhe më tepër duke u inkorporuar në
Protokollin i cili do t`i bashkëngjitej këtij traktati. Protokolli mbi aplikimin e parimit të
subsidiaritetit dhe proporcionalitetit, i cili ishte bashkangjitur me Traktatin e
Amsterdamit, vendos mes tjerash kritere të detajuara për aplikimin e parimit të
subsidiaritetit nga institucionet Bashkimit Evropian në procedura legjislative. Parimi i
subsidiaritetit është krijuar për të mundësuar që vendimet të merren sa më afër
qytetarëve për të qenë i mundshëm një kontroll i vazhdueshëm se vendimet e marra në
nivel të Bashkimit Evropian janë të justifikuara se një diçka e tillë nuk ishte e mundur të
ndodhte në nivelin nacional, rajonal apo edhe lokal. Parimi i subsidiaritetit mund të
kuptohet edhe si një parim politik i cili nuk kontrollon ushtrimin e kompetencave që janë
transferuar, por në fakt mbikëqyre shtrirjen e përgjegjësive të tjera. Mbështetur në
Protokollin mbi zbatimin e parimit të subsidiaritetit dhe proporcionalitetit, një veprim i
ndërmarrë nga institucionet e Bashkimit Evropian gjithmonë duhet t`i plotësoje dy
kritere themelore: nëse objektivat e parapara me traktat nuk mund të realizohen në
mënyrë të mjaftueshme nga ana e shteteve anëtare dhe nëse të njëjtat do të arrihen më
mirë nga Bashkimi Evropian. Në rastin e tillë një veprim i tillë duhet të argumentohet
përmes indikatorëve kualitativë e aty ku është e mundur edhe kuantitativë.Të gjitha
institucionet e Bashkimit Evropian gjatë ushtrimit të përgjegjësive të tyre të parapara me

8 Shih, neni 5 paragrafi 3 I Traktatit mbi Bashkimin Evropian.
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traktat duhet të veprojnë në përputhje me parimin e subsidiaritetit dhe zakonisht është
e rregulluar edhe me marrëveshje ndërinstitucionale të nënshkruar ndërmjet
Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit. Ndryshimi kryesor i cili është vendosur
me Traktatin e Lisbonës, respektivisht me protokollin e ri lidhur me parimin e
subsidiaritetit dhe proporcionalitetit, ka të bëjë me kontrollin që parlamentet nacionale
mund të ushtrojnë lidhur me zbatimin e parimit të subsidiaritetit, ku është krijuar
mekanizmi i ashtuquajtur “mendim i arsyetuar” i cili krijon procedurë prej dy fazave.
Nëse 1/3 e parlamenteve nacionale vlerësojnë se propozimi nuk është në vijë me
parimin e subsidiaritetit Komisioni Evropian duhet ta rishqyrtojë të njëjtin dhe të
vendosë par ta mbajtur atë propozim, ta ndryshojë apo ta tërheqë në tërësi nga
procedura. Nëse shumica e shteteve anëtare pajtohen me vërejtjet, ndërsa komisioni
vendos për ta mbajtur propozimin e tij në këtë rast Komisioni duhet të japë sqarime
arsyetuese. Më pas i mbetet Parlamentit Evropian dhe Këshillit për të vendosur se a
duhet të shkohet më tutje me procedurë legjislative apo jo. Për shkak të shkeljes së
parimit të subsidiaritetit shtetet anëtare mund të sjellin rastin para Gjykatës së
Drejtësisë së Bashkimit Evropian,kjo nënkupton se parlamentet nacionale nuk mund të
ndërmarrin një hap të tillë vetë.

4.5. Parimi i bashkëpunimit në mirëbesim është parim tjetër me të cilin
rregullohet e drejta e Bashkimit Evropian. Respektimi i parimit të bashkëpunimit në
mirëbesim është i një rëndësie të veçantë për sa i përket funksionimit adekuat të
Bashkimit Evropian ngase bashkëpunimi ndërmjet institucioneve është esencial për
funksionimin e rregullt të institucioneve të Bashkimit Evropian. Gjykata Evropiane e
Drejtësisë e ka vendosur detyrimin e bashkëpunimit në mirëbesim si një nga parimet e
përgjithshme të së drejtës së Bashkimit Evropian dhe si një shprehje e solidaritetit që
vjen shprehje në punën e institucioneve të Bashkimit Evropian. Parimi i bashkëpunimit9

në mirëbesim është shprehje e parimit të bashkëpunimit në nivel federal dhe i cili është
dizajnuar për të respektuar përgjegjësitë e institucioneve ligjvënëse, ekzekutive dhe
gjyqësore.Përmbajtja e detyrimit për bashkëpunim në mirëbesim varet nga rasti në rast
mbështetur në dispozitat e parapara me traktat ose nga rregullat që derivojnë nga
norma e përgjithshme.Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka ndarë në dy grupe kërkesat e
parimit të bashkëpunimit në mirëbesim: kërkesa e parë konsiston që shtetet anëtare
dhe institucionet e Bashkimit Evropian duhet të kujdesen në zbatimin e parimit të
bashkëpunimit në mirëbesim dhe e dyta, është shprehje e negacionit dhe ndalesës që i
vihet shteteve anëtare dhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të mos veprojnë në
ndërmarrjen e ndonjë veprimi i cili do të nënkuptohej si keqpërdorim i përgjegjësive
përkatëse. Parimi i bashkëpunimit në mirëbesim buron nga neni 4 i Traktatit mbi
Bashkimin Evropian, në kontekst të marrëdhënieve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe
shteteve anëtare si dhe në kuadër të nenit 13 të Traktatit mbi Bashkimin Evropian që i
përket marrëdhënieve ndërmjet institucioneve të Bashkimit Evropian. Parimi i
bashkëpunimit në mirëbesim gjendet edhe në nenin 249 tëTraktatit mbi Funksionimin e
Bashkimit Evropian i cili parasheh që Këshilli dhe Komisioni duhet që të konsultohen
mes vete dhe të vendosin bashkërisht rreth mënyrave të bashkëpunimit. Parimi i
9 Shih GJED, Rastet e bashkuara C-6&11/69 Komisioni v France [1969] E.C.R. 523, paragrafi 16
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bashkëpunimit në mirëbesim konsiston idenë e respektit të dyanshëm, e cila si e tillë
nënkupton që institucionet e Bashkimit Evropian jo vetëm që duhet të ndihmojnë njëra
tjetrën në ushtrimin e përgjegjësive të veta por gjithsesi nuk duhet as të cenojnë
përgjegjësitë ë tyre. Elementi i dytë konsiston në faktin se parimi i bashkëpunimit në
mirëbesim zbatohet vetëm në detyrat që dalin ngaTraktati.Ky parim është më i gjerë në
formulimin e tij për dallim nga ai paraprak, i cili fokusohej në detyrat që dalin gjatë
zbatimit të traktatit.Bashkëpunimi në mirëbesim sot praktikohet në shumë mënyra nga
njëra anë ndërmjet vendeve anëtare dhe institucioneve të Bashkimit Evropian dhe nga
ana tjetër edhe ndërmjet vetë institucioneve të Bashkimit Evropian.

4.6.Parimi i barazisë apo i tretmanit të barabartë ka qenë pjesë e dispozitave të
Traktateve Themeluese të Bashkimit Evropian. Fillimisht i referohej kërkesës për të
siguruar tretman të barabartë ndërmjet aktorëve të ndryshëm të cilët janë pjesë e
tregut të brendshëm. Parimi i tretmanit të barabartë kërkon që personat në situatën e
njëjte të trajtohen në mënyrën e njëjte.Ky parim është i përfshirë në Kartën e Bashkimit
Evropian mbi të Drejtat Fundamentale të Njeriut dhe e cila gjithsesi ka qenë pjesë e10

traktatit edhe më herët. NëTraktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian ky parim
shprehet në formën e eliminimit të pabarazisë ndërmjet mashkullit dhe femrës si dhe11

në nenin 18 tëTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian, ku ndër të tjera thuhet
se“në fushën e zbatimit të këtijTraktati dhe pa paragjykuar ndonjë dispozitë të posaçme
të tij ndalohet çdo lloj diskriminimi mbi bazë shtetësie”.Secili qytetarë ka të drejtë që të
mos vuajë nga diskriminimi mbi bazën e nacionalitetit brenda qëllimit të aplikimit të
traktatit. Nga perspektiva e integrimeve traktati në disa raste të tjera flet për një12

detyrim për trajtimin e barabartë të pjesëmarrësve në treg.

4.7. Parimi i sigurisë juridike është po ashtu një nga parimet kryesore dhe të
përgjithshme të së drejtës së Bashkimit Evropian.E drejta e Bashkimit Evropian duhet të
jetë e qartë dhe e parashikueshme. Parimi i sigurisë juridike kërkon që çdo person
duhet të njohë normat juridike që zbatohen ndaj tij/sajë dhe që njëkohësisht të vazhdojë
të ushtrojë veprimtarinë e tij me besim të plotë mbi bazën e këtyre normave. Parimi i
sigurisë juridike kërkon që legjislacioni komunitar të jetë i sigurte dhe aplikimi i tij i
parashikueshëm, çdo akt komunitar që krijon efekte juridike duhet të jetë i qartë dhe i
njohur për të interesuarin,në mënyre që ai të dijë se kur ky akt fillon te ekzistojë dhe të
krijojë efekte juridike. Ky detyrim është shumë i rreptë kur bëhet fjalë për një akt që
mund të shkaktojë pasoja financiare me qëllim që të interesuarit të kenë mundësi të
njohin me saktësi të gjitha detyrimet që ai vendosë. Një formë tjetër e manifestimit të
parimit të sigurisë juridike është ai i pritjes legjitime,me ç 'rast individët duhet të jenë të
mbrojtur nga çdo ndryshim i paparalajmëruar i legjislacionit dhe që në të njëjtën kohë
duhet të kenë mundësi që ti kundërvihen Bashkimit Evropian për shkak se kishte
ndryshuar legjislacionin në fuqi ani pse ata nuk besonin në një gjë të tillë.

10 Shih, neni 23 I Kartës së Bashkimit Evropian mbi të Drejtat fundamentale të Njeriut
11 Shih neni 157 paragrafi 1 Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
12 Shih, GJED, rasti C-85/96 Martinez Sala [1998] E.C.R. I-2691 paragrafet 54-65.
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5.Vështrime dhe mirënjohje
Gjatë muajit shtator, më saktësisht prej datës 14 deri me 20 shtator 2014, ishim në një
vizitë studimore në Gjykatën e Drejtësisë në Luxemburg,në Gjykatën e Qarkut nëTrier
dhe nëAkademinë ERA. Tre ditë në Gjykatën e Drejtësisë në Luxemburg ishin shumë të
shkurtra por njëherit edhe shumë të dobishme dhe shumë domethënëse. Gjykata e
Drejtësisë, respektivisht ndërtesa e sajë (objekti) të rrëmben me madhësinë dhe
arkitekturën mbresëlënëse. Çdo gjë ishte madhështore, duke filluar nga simbolika në
arkitekturë, në ngjyra, në detaje, çdo gjë ishte shumë simbolike, shumë e re e njëherësh
edhe shumë e vjetër, një art i mirëfilltë brenda vetvetes. Puna e sajë gjegjësisht që
zhvillohej në të ishte përshtypja më e madhe dhe më kuptimplote. Funksionimi i sajë
ishte i jashtëzakonshëm. Aty e kupton thelbin dhe madhështinë e të qenit Bashkim
Evropian. Në një vend ishte e mbledhur dhe e ndërlidhur (e bashkuar) e tërë “Evropa”
dhe funksiononte për mrekulli.Ligjëratat e mbajtura na pasuruan dhe na qartësuan edhe
më punën e Gjykatës.Pjesëmarrja në dy seanca ishte veçanërisht e dobishme dhe shumë
e mirëseardhur.Aty për së afërmi u pa puna dhe rrjedha e seancës, njëra në Dhomën e
Madhe prej 17 gjyqtarësh dhe njëra në Dhomë prej tre gjyqtarësh.Nëse vlen shprehja se
një foto vlen sa një mijë fjalë, atëherë një analogji relevante lidhur me vizitën dhe
pjesëmarrja jonë (e posaçërisht flas për vete) në Gjykatë kanë vlerë të papërcaktuar. E
njëjta vlen edhe për vizitën në Gjykatën nëTrier dhe nëAkademinë ERA.
Mirënjohje të veçantë, me anë të këtij punimi, dua të shpreh për Institutin Gjyqësor të
Kosovës,profesorin Emrush Ujkani (i cili me vetëmohim të veçantë edhe na ka ligjëruar
gjatë dhjetë javëve në Institut si dhe),ka qenë një guide perfekt dhe i pazëvendësueshëm
dhe një ndihmë shumë e çmuar gjatë gjithë vizitës. Mirënjohje i takon edhe Zyrës së
Bashkimit Evropian në Kosovë, si dhe gjithë atyre te cilët e kanë përkrahur ndihmuar si
dhe e kanë bërë të mundur realizimin e këtij projekti.

6. Fjala përfundimtare
Shteti ynë,Kosova,bazuar në specifikat dhe ndjeshmërinë e situatës që ka kaluar ka bërë
dhe po vazhdon të bëjë përpjekje për plotësimin e kritereve të Bashkimit Evropian për
integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian,dhe atë në fillim në mënyrë të njëanshme ka
filluar plotësimin e disa nga kritereve të Bashkimit Evropian. Edhe pse Kosova ende nuk
është anëtare e Bashkimit Evropian, njohja e Bashkimit Evropian, parimeve,
institucioneve dhe e të së Drejtës se Bashkimit Evropian është më se e rëndësishme
edhe për proceset nëpër të cilat po kalon dhe për proceset e ardhshme të integrimit.
Reforma juridike e drejtuar në harmonizimin e legjislacionit vendor me acquis
communautaire dhe standardet tjera politike dhe juridike evropiane si dhe e drejta
evropiane është tejet interesante dhe sfiduese sepse gërsheton në vete shumë disiplina
juridike duke përfshirë të drejtën ndërkombëtare publike, të drejtën kushtetuese, të
drejtën administrative dhe të drejtën ekonomike.Nëse njeriu nuk hyri në shoqëri për të
qenë më keq sesa ishte përpara se ai të dorëzonte të drejtat e tij natyrore,por vetëm për
ti pasur ato më mirë të siguruara apo mbrojtura atëherë detyrë e jona është që si juristë
dhe gjyqtarë të ardhshëm të përpiqemi me tërë forcat që të jetësojmë këtë siguri dhe
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mbrojtje,këto vlera, duke i njohur këto institute dhe institucione të avancuara dhe duke i
praktikuar në mënyrën më të mirë të mundshme.Shpresoj që me anë të këtij punimi kam
arritur që të ndihmojë sadopak në kuptimin dhe njohjen më të mire të Bashkimit
Evropian,krijimin,parimet dhe institucionet e tij.

Bibliografia

• Ujkani, Emrush “E drejta e Bashkimit Evropian” Parimet, institucionet dhe
praktika gjyqësore, botimi i dytë, (2012), LexLibriPress, Prishtinë.

• Bashkimi Evropian-Përmbledhje Traktatesh, version i konsoliduar në fuqi,
botim i Qendrës Evropiane,Tiranë.

• www.curia.eu
• Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe Lirive Themelore të
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• Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
• ABC-ja e të Drejtës së Bashkimit Evropian, Profesor Klaus-Dieter Borchard
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Albina Shabani – kandidate për gjyqtare

MBROJTJA ETË DREJTAVETË
NJERIUT NË BASHKIMIN
EVROPIAN PASTRAKTATITTË
LISBONËS

Abstrakt
Përmes këtij punimi synohet të paraqitet progresi i Bashkimit Evropian
(BE) në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut pas Traktatit të
Lisbonës. Traktati i Lisbonës ka futur ndryshime të rëndësishme në
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në BE.Që nga hyrja në fuqi eTraktatit
të Lisbonës,Karta e të Drejtave Fondamentale (Themelore) në BE është
edhe ligjërisht e detyrueshme.Karta vepron si burim i së drejtës së BE-
së dhe asaj i është referuar shume herë edhe Gjykata Evropiane e
Drejtësisë. Në këtë punim gjithashtu do të përmenden edhe disa raste
të cilat kanë pasur një ndikim të madhe në avancimin e mbrojtjes së të
drejtave të njeriut në BE.

Fjalët kyçe
Bashkim Evropian, Mbrojte e të Drejtave të Njeriut,Traktati i Lisbonës,
Karta e të drejtave Fondamentale në BE.

Hyrje
Traktati i Lisbonës u nënshkrua nga 27 ShteteAnëtare të BE-së,më 13 dhjetor 2007.Ky
traktat hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009,kur të gjitha vendet e BE-së e ratifikuan traktatin
në pajtim me procedurat e tyre nacionale, pas gati njëzet vite të debatit në mes të
institucioneve qendrore të BE-së dhe shteteve anëtare të saj. Traktati ishte konceptuar13

fillimisht si një "kushtetutë për Evropën",dhe pjesërisht me qëllim që të sjellë qytetarin e
zakonshëm afër BE-së. Megjithatë, për shkak se procesi i ratifikimit arriti efekt të
kundërt,duke kaluar përmes kundërshtimeve të njohura në Francë,Holandë dhe Irlandë,
atëherë nga koncepti si "Kushtetute Evropiane” ky projekt i madh evropian që barti
ndryshime të rëndësishme për BE-në me pothuajse të njëjtin material u zëvendësua me
Traktatin e Lisbonës.Traktati i Lisbonës shkriu Bashkimin Evropian dhe Komunitetin
Evropian në një Bashkim Evropian të vetëm. Fjala 'Komunitet' zëvendësohet kudo me

13 Traktati i Lisbones, Komisioni Evropian 2010, Bruksel, fq.2
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fjalën 'Bashkim'.Traktati i Lisbonës është në fakt një seri e ndryshimeve të dy traktateve
themeluese të BE-së,që tani quhenTraktati mbi Bashkimin Evropian (TEU) dheTraktatit
për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU). Karta e të Drejtave Themelore është
bërë ligjërisht e detyrueshme dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut duhet të
konsiderojnë atë si një traktat i tretë në të drejtën e BE-së. Këtyre traktateve i janë
aneksuar edhe 37 protokolle - të cilat kanë të njëjtin status ligjor si traktati - kryesisht
kanë të bëjnë me shqetësimet individuale të vendeve anëtare të BE-së dhe sqarime mbi
interpretimin e dispozitave të diskutueshme.
Nevoja për një traktat të ri ishte se BE-ja kishte ndryshuar. Numri i Shteteve Anëtare
ishte katërfishuar. Gjatë dekadës së fundit, numri i shteteve pothuajse është dyfishuar.
Nevojë tjetër ishte se Evropa përballet me sfida jashtëzakonisht të mëdha në shekullin
21, duke përfshirë edhe krizën ekonomike, ndryshimet klimatike, zhvillimin e
vazhdueshëm,sigurinë e energjisë dhe luftimin e kriminalitetit ndërkombëtar.
Shtetet Anëtare që hartuan Traktatin e Lisbonës, së bashku vlerësuan se traktatet
ekzistuese nuk pajisën Bashkimin Evropian me veglat që i duhen për t'u përballur me
sfidat dhe për t'i trajtuar ato.
Traktati i Lisbonës ndryshon dhe azhurnon traktatet e mëparshme të BE-së, merr
parasysh faktin se BE-ja është shtuar prej gjashtë Shteteve Anëtare themeluese në 27
shtete, si dhe faktin e zhvillimeve të shumta gjatë 50 vjetëve të fundit.Traktati i Lisbonës
do të përmirësojë metodat e punës,për të garantuar se Bashkimi Evropian kryen punën
e vet në mënyrë sa më efikase dhe efektive në shekullin 21. I ndihmon BE-së t'u shërbejë
interesave të qytetarëve sa më mirë dhe t'u mundësojë të kenë rol të drejtpërdrejtë në
çështjet evropiane me anë të Iniciativës së re Qytetare.Mbron të drejtat me Kartën e të
Drejtave Fundamentale të njeriut. Përforcon rolin e Parlamentit Evropian dhe u jep fuqi
më të mëdha parlamenteve nacionale.Bën vendim-marrjen më efikase në nivel evropian.
Ndihmon BE-në të flasë njëzëshëm në nivel botëror.Fut në përdorim masa të reja që do
të trajtojnë çështjet e ngutshme që ndikojnë në kualitetin e jetës sonë, si për shembull
ndryshimi i klimës, krimi tej kufijve dhe energjia. Njëkohësisht, mbron të drejtat e të
gjitha ShteteveAnëtare,sidomos në fushat e ndjeshme siç janë tatimet dhe mbrojtja.
Traktati i Lisbonës cakton qëllimet e Bashkimit Evropian dhe vlerat e tij si paqen,
demokracinë, respektimin e të drejtave të njeriut, drejtësinë, barazinë, ushtrimin e ligjit
dhe qëndrueshmërinë.14

Traktati i Lisbonës garanton se Bashkimi Evropian: do t'u ofrojë njerëzve lirinë, sigurinë
dhe drejtësinë pa kufij të brendshëm, do të punojë në drejtim të zhvillimit të
vazhdueshëm të Evropës të bazuar në zhvillimin e balancuar ekonomik dhe stabilitetin e
çmimeve,ekonominë e tregut jashtëzakonisht kompetitiv,duke synuar punësimin e plotë
dhe progresin e plotë social,me nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, do të luftojë mos
përfshirjen sociale dhe diskriminimin si dhe do të promovojë drejtësinë dhe mbrojtjen,
do të promovojë kohezionin ekonomik, social dhe territorial dhe solidaritetin midis
ShteteveAnëtare,do të mbetet i përkushtuar unionit ekonomik dhe monetar me euron
si valutë të vetën, do të përkrahë dhe promovojë vlerat e Bashkimit Evropian në mbarë
botën dhe do të kontribuojë për paqe, siguri, zhvillim të vazhdueshëm të planetit,

14 ABC-ja e BE-së, fq 12
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solidaritet dhe respekt midis njerëzve, tregti të lirë dhe të drejtë, çrrënjosje të skamjes,
do të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut,sidomos të drejtave të fëmijëve,si
dhe observimin e rreptë dhe zhvillimin e të drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë
respektimin e parimeve të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e tyre në BE sipasTraktatit të
Lisbonës
Neni 2 iTraktatit për BE-në (Vlerat e BE-së )
Unioni themelohet në vlerat e respektimit të dinjitetit njerëzor, lirisë, demokracisë,
barazisë, sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut, përfshirë këtu të
drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këto vlera janë të përbashkëta për Shtetet
Anëtare, në një shoqëri ku dominon pluralizmi, jo-diskriminimi, toleranca, drejtësia,
solidariteti dhe barazia midis femrave dhe meshkujve.15

Neni 3 iTraktatit për BE-në (qëllimet e BE-së)
1.Qëllimi i Unionit është promovimi i paqes, vlerave të veta dhe mirëqenies së popujve
të vet.
2.Unioni do t'u ofrojë qytetarëve të vet liri, siguri dhe drejtësi pa kufi j të brendshëm,ku
lëvizja e lirë e personave garantohet në pajtim me masat e duhura, për sa i përket
kontrollit të kufijve të jashtëm,azilit,imigracionit dhe parandalimit dhe luftimit të krimit.
[…]
Themelet e Evropës së bashkuar u bazuan në ide dhe vlera fundamentale, të cilat i kanë
pranuar edhe ShtetetAnëtare dhe të cilat janë kthyer në realitet praktik nga institucionet
operative të Komunitetit.Këto janë paqja e përhershme,uniteti,barazia, liria, solidariteti
dhe siguria.Qëllimet e pranuara të BE-së janë mbrojtja e parimeve të lirisë,demokracisë
dhe sundimit të ligjit, të cilat i ndajnë të gjitha ShtetetAnëtare dhe mbrojtja e të drejtave
fondamentale dhe të drejtave të njeriut. Këto vlera duhet të jenë synim i shteteve që
duan të bashkohen në BE,në të ardhmen.Veç kësaj,dënimet mund të zbatohen në secilin
Shtet Anëtar, i cili bën shkeljen serioze dhe të vazhdueshme të këtyre vlerave dhe
parimeve.Nëse Shefat e Shteteve dhe Qeverive, duke vepruar në bazë të propozimit të
një të tretës të Shteteve Anëtare ose të Komisionit dhe pas marrjes së pëlqimit të
Parlamentit Evropian, deklarojnë se ka ndodhur shkelje serioze dhe e vazhdueshme e
vlerave dhe parimeve themelore të BE-së,Këshilli me mazhorancë të kualifikuar mund
të suspendojë disa të drejta që janë rrjedhojë e zbatimit tëTraktatit të BE-së dheTraktatit
për Funksionimin e Bashkimit Evropian në Shtetin përkatësAnëtar,duke përfshirë edhe
të drejtat e votimit në Këshill. Nga ana tjetër, sipas Traktateve obligimet mbi Shtetin
Anëtar në fjalë vazhdojnë të jenë detyruese. Kujdes i veçantë i kushtohet efektit mbi të
drejtat dhe obligimet e qytetarëve dhe ndërmarrjeve.

15 , full text of Lisbon Treaty.www.lisbon-treaty.org
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BE-ja si garantuese e paqes-Nuk ka motivim më të madh për unifikimin evropian se
dëshira për paqe. Në shekullin e fundit, dy lufta botërore lanë pasoja në Evropë, midis
vendeve që tani janë Shtete Anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu, politika për Evropë
njëkohësisht do të thotë politikë për paqe, kurse themelimi i BE-së njëkohësisht krijoi
thelbin e kornizës për paqe në Evropë,e cila pamundëson luftën midis ShteteveAnëtare.
Provë për këtë janë pesëdhjetë vjet paqe në Evropë. Sa më tepër Shtete Evropiane
anëtarësohen në BE, aq më e fuqishme do të jetë kjo kornizë e paqes. Dy zgjerimet e
fundit të BE-së,duke përfshirë 12 shtetet e Evropës Lindore dhe Qendrore,kanë dhënë
kontribut të madh në këtë aspekt.
Uniteti dhe barazia si tema të përhershme-Uniteti është tema që përsëritet gjithnjë.
Problemet e sotshme mund të kontrollohen vetëm nëse shtetet e Evropës ecin përpara
në rrugën që i shpie drejt unitetit. Shumë njerëz kanë mendimin se në mungesë të
integrimit Evropian dhe pa Bashkimin Evropian, nuk do të ishte e mundur të sigurohet
paqja (qoftë në Evropë apo në mbarë botën),demokracia, ligji dhe drejtësia,prosperiteti
ekonomik dhe siguria sociale,dhe garantimi i tyre për të ardhmen do të ishte i pamundur.
Ka kohë që papunësia, zhvillimi joadekuat dhe ndotja e ambientit nuk janë thjesht
probleme nacionale dhe nuk mund të zgjidhen në nivel nacional.Vetëm në kontekst të
BE-së,mund të themelohet një rend stabil ekonomik dhe vetëm përmes përpjekjeve të
përbashkëta evropiane, mund të sigurojmë politikë ndërkombëtare ekonomike që
përmirëson performancën e ekonomisë evropiane dhe kontribuon në drejtësinë sociale.
Pa kohezion të brendshëm, Evropa nuk mund të mbrojë pavarësinë e vet politike dhe
ekonomike nga pjesa tjetër e botës, nuk mund të ketë ndikimin në skenën
ndërkombëtare dhe të rifitojë rolin e vet në politikën botërore. Uniteti mund të
qëndrojë vetëm aty ku barazia është rregull.Asnjë qytetar i BE-së nuk duhet vënë në
pozitë të papëlqyeshme ose të diskriminohet për shkak të nacionalitetit të tij apo të saj.
Trajtimi diskriminues në bazë të gjinisë, racës, origjinës etnike, fesë ose besimit,
paaftësisë, moshës ose orientimit seksual, doemos duhet luftuar. Karta e Bashkimit
Evropian për të Drejtat e Njeriut shkon edhe më tej. Çdo lloj diskriminimi në bazë të
ngjyrës së lëkurës, karakteristikave gjenetike, gjuhës, politikës ose mendimeve tjera,
anëtarësisë në pakicë nacionale, pronës ose lindjes, është i ndaluar.Veç kësaj, të gjithë
qytetarët e BE-së janë të barabarta para ligjit. Sa u përket Shteteve Anëtare, parimi i
barazisë nënkupton se asnjë Shtet nuk ka përparësi ndaj një shteti tjetër dhe dallimet
natyrore siç janë madhësia, popullata dhe strukturat e ndryshme duhet të trajtohen
vetëm në pajtim me parimin e barazisë.
Liritë fundamentale-Liria rezulton drejtpërsëdrejti nga paqja, uniteti dhe barazia.
Krijimi i një entiteti më të madh duke bashkuar 28 Shtete,mundëson njëkohësisht lirinë
e lëvizjes përtej kufijve nacionalë. Kjo do të thotë liri e lëvizjes për punëtorët, liri e
krijimit, liri e ofrimit të shërbimeve, lëvizje e lirë e mallrave dhe lëvizje e lirë e kapitalit.
Këto liri fundamentale u garantojnë afaristëve lirinë e vendim-marrjes,punëtorëve lirinë
për të zgjedhur vendin e punës dhe konsumatorëve lirinë e zgjedhjes nga gama e madhe e
produkteve. Liria e konkurrencës u lejon bizneseve të ofrojnë mallrat dhe shërbimet e
tyre në një rreth shumë më të gjerë të konsumatorëve potencialë. Punëtorët mund të
kërkojnë punë dhe të ndërrojnë vendin e punës sipas dëshirës dhe interesave të tyre,në
tërë territorin e BE-së.Konsumatorët mund të zgjedhin prodhime të lira dhe të mira nga
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oferta e madhe e mallrave, gjë që është rrjedhojë e konkurrencës së shtuar.Traktati i
Anëtarësimit përmbante përjashtime, sidomos lidhur me lëvizjen e lirë të punëtorëve,
lirinë e sigurimit të shërbimeve dhe lirinë e krijimit. Si pasojë e kësaj, Shtetet e 'vjetra'
Anëtare të BE-së mund të kufizojnë lëvizjen e lirë të punëtorëve që janë shtetas të
Shteteve të 'reja' Anëtare për një periudhë deri në shtatë vjet, duke ofruar qasje në
punësim,varësisht nga ligji nacional ose bilateral.
Parimi i solidaritetit- Solidariteti është kurë e domosdoshme për lirinë, pasi që
përdorimi i shkujdesur i lirisë është gjithnjë në kurriz të tjetrit. Për këtë arsye, nëse
korniza e Komunitetit është të jetë i qëndrueshëm,duhet po ashtu të njohë solidaritetin
dhe të ndajë në mënyrë të barabartë dhe të drejtë midis vendeve anëtare, si
prosperitetin ashtu edhe barrën.
Respektimi i identitetit nacional - Identitetet nacionale të Shteteve Anëtare
respektohen. Shtetet Anëtare nuk duhet të 'shkrihen' në BE, por të kontribuojnë me
kualitetet e veta të veçanta. Është pikërisht kjo llojllojshmëri e karakteristikave dhe
identiteteve nacionale që i jep BE-së autoritetin e vet moral, i cili shfrytëzohet për
përfitimet e BE-së si tërësi.
Nevoja për siguri-Të gjitha këto vlera fondamentale janë në vartësi supreme nga siguria.
Sidomos pas sulmit mbi SHBA-të, më 11 shtator 2001, lufta kundër terrorizmit dhe
krimit të organizuar në Evropë ka qenë në qendër të vëmendjes përsëri. Bashkëpunimi
policor dhe gjyqësor vazhdon të jetë i konsoliduar,kurse mbrojtja e kufijve të jashtëm të
BE-së është intensifikuar. Mirëpo, siguria në kontekst evropian gjithashtu nënkupton
siguri sociale për të gjithë qytetarët që jetojnë në BE, siguri të punës dhe kushte të
sigurta të përgjithshme ekonomike dhe për biznes.Në këtë aspekt, institucionet e BE-së
pritet t'u mundësojnë qytetarëve dhe bizneseve të zgjidhin ardhmërinë e tyre duke
krijuar kushtet nga të cilat varen.
Të drejtat fundamentale- Vlerat dhe konceptet fundamentale në qendër të BE-së
gjithashtu përfshijnë edhe të drejtat fundamentale të qytetarëve individualë të BE-së.
Historia e Evropës, për më se 200 vjet, është karakterizuar me përpjekjet e
vazhdueshme të mbrojtjes së të drejtave fundamentale. Duke filluar me deklaratat e të
drejtave civile dhe të njeriut në shekullin 18, të drejtat fundamentale dhe liritë civile tani
ankorohen në kushtetutat e shteteve më të civilizuara.Kjo është veçanërisht e saktë për
Shtetet Anëtare të BE-së, sistemet ligjore të të cilave janë të ndërtuara në bazë të
sundimit të ligjit dhe respektimit të dinjitetit, lirisë dhe të drejtës për vetë-zhvillimin e
individit. Ekzistojnë shumë konventa ndërkombëtare mbi mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, midis të cilave me rëndësi të madhe është Konventa Evropiane e të Drejtave të
Njeriut.Në vitin 1969,Gjykata e Drejtësisë themeloi organin e praktikes gjyqësore që të
shërbente si kornizë e të drejtave fundamentale. Kjo ndodhi pasi që në vitet e para
Gjykata kishte refuzuar të gjitha veprimet që kishin të bënin me të drejtat themelore,për
arsye se nuk duhej të merret me çështje që i përkisnin të drejtës kushtetuese nacionale.
Gjykata duhej të ndryshonte qëndrimin e vet,por jo për shkak se ajo vetë ishte mishërim
i prioritetit të të drejtës së BE-së dhe parapritjen e saj ndaj të drejtës nacionale, kjo
përparësi mund të themelohet vetëm nëse e drejta e BE-së është e vetë-kënaqshme për
të garantuar mbrojtjen e të drejtave themelore me fuqinë e njëjtë ligjore si me atë të
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kushtetutave nacionale.Pika fillestare në këtë praktike gjyqësore ishte vendimi Stauder16,
ku çështja në fjalë ishte fakti se përfituesi i beneficioneve mbarëvajtjeje për viktima lufte
konsideronte shkelje të dinjitetit të vet njerëzor dhe të parimit të barazisë,kërkesën për
të dhënë emrin gjatë regjistrimit për blerje të gjalpës me çmim të liruar në periudhën e
Krishtlindjes. Në interpretimin e dispozitës të Komunitetit, edhe pse Gjykata e
Drejtësisë erdhi në përfundim se nuk ishte e domosdoshme që pranuesit të jepnin emrin
e tyre; dhe kështu, në fakt, marrja parasysh e shkeljes së të drejtave fundamentale do të
ishte e panevojshme,deklaroi përfundimisht se parimet e përgjithshme fundamentale të
rendit ligjor të Komunitetit, të cilat duhej t'i ruante Gjykata e Drejtësisë, përfshinin
respektimin e të drejtave fundamentale. Kjo ishte hera e parë që Gjykata e Drejtësisë
njihte ekzistimin e një kornize të BE-së mbi të drejtat e veta fundamentale. Fillimisht,
Gjykata përgatiti mbrojtjen e të drejtave fundamentale nga disa dispozita tëTraktateve.
Ky është rasti për numrin e madh të dekretimeve të diskriminimit,në rrethana specifike,
trajtojnë aspekte të caktuara të parimit të përgjithshëm të barazisë. Shembujt janë
ndalimi i të gjitha diskriminimeve në bazë të nacionalitetit (Neni 18TFEU), parandalimi
që njerëzit të trajtohen ndryshe, në bazë të gjinisë, racës, origjinës etnike, fesë ose
besimit, paaftësisë, moshës ose orientimit seksual (Neni 10TFEU), trajtimi i barabartë i
mallrave dhe personave, në kontekstin e katër të drejtave themelore (liria e lëvizjes së
mallrave — Neni 34TFEU;liria e lëvizjes së personave —Neni 45TFEU;e drejta e krijimit
— Neni 49 TFEU; dhe e drejta e ofrimit të shërbimeve — Neni 57 TFEU), liria e
konkurrencës (Neni 101 et seq.TFEU) dhe pagat e barabarta për meshkujt dhe femrat
(Neni 157TFEU).
Katër liritë fundamentale të BE-së, të cilat garantojnë liritë themelore të jetës
profesionale, mund të konsiderohen edhe si e drejtë fundamentale e BE-së për liri të
lëvizjes dhe liri të zgjedhjes së profesionit. Garancitë eksplicite gjithashtu mundësohen
për të drejtën e asocimit (Neni 153 TFEU), të drejtën e peticionit dhe mbrojtja e
bizneseve dhe privatësisë profesionale.
Gjykata e Drejtësisë gradualisht ka zhvilluar dhe ka shtuar këto përpjekje fillestare për
mbrojtjen e të drejtave fundamentale me anë të ligjit të BE-së.Këtë e ka bërë me njohjen
dhe zbatimin e parimeve të përgjithshme ligjore, duke u joshur drejt koncepteve të
përbashkëta për kushtetutat e Shteteve Anëtare dhe konventave ndërkombëtare për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut,të cilat janë nënshkruar edhe nga ShtetetAnëtare.Më e
spikatur nga konventat ndërkombëtare është Konventa Evropiane e të Drejtave të
Njeriut, e cila ndihmoi formësimin e substancës për të drejta fundamentale në BE dhe
mekanizmat për mbrojtjen e tyre.Duke u bazuar në këtë,Gjykata ka njohur një numër të
lirive si të drejta themelore të siguruara me legjislacionin e BE-së: e drejta e pronësisë,
liria e angazhimit në një profesion,pacenueshmëria e banesës,liria e opinionit,të drejtat e
përgjithshme të personalitetit,mbrojtja e familjes (p.sh. të drejtat e anëtarëve të familjes
t'i bashkohen një punëtori emigrant), liria ekonomike, liria e fesë ose besimit, si dhe një
numër i të drejtave fundamentale procedurale, siç janë e drejta e procesit përkatës
gjyqësor, parimi i konfidencialitetit të korrespondencës midis avokatit dhe klientit (i
njohur si 'komunikim i privilegjuar' në shtetet me ligj zakonor), ndalimi i dënimit të
dyfishtë për të njëjtën vepër penale etj.
16 Case 29/69, Erich Stauder v City of Ulm,
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Një parim veçanërisht i rëndësishëm,i cili rregullisht paraqitet në konfliktet ligjore,është
parimi i trajtimit të barabartë.Thënë shkurt, kjo do të thotë se rastet e ngjashme duhen
trajtuar njëlloj, përveç nëse nuk ekziston bazë e arsyetueshme objektive për t'i dalluar
ato.Sipas vendimeve të deritanishme të Gjykatës,rregullat e liberalizimit,të cilat rrjedhin
nga liritë fundamentale, vlejnë vetëm për tregti jashtë kufijve. Rregullat që rregullojnë
prodhimin dhe marketingun e mallrave vendore ose statusin ligjor të shtetasve në
Shtetin e tyre Anëtar, ndikohen nga e drejta e Komunitetit vetëm nëse BE-ja ka
inkuadruar masat e harmonizimit. Me fjalë të thjeshta, parimi i proporcionalitetit është
kryesori. Kjo do të thotë se objektivat e ndjekura dhe masat e përdorura duhet të
peshohen dhe të bëhet përpjekje për t'i mbajtur ato të balancuara,në mënyrë që të mos i
nënshtrohen barrës së panevojshme.Midis parimeve të tjera fundamentale që përbëjnë
të drejtën e BE-së, janë parimet e përgjithshme të ligjit administrativ dhe koncepti i
procesit gjyqësor përkatës: mundësitë legjitime doemos duhet të mbrohen, duhet të
parandalohen dispozitat retroaktive që ngarkojnë barrë ose tërheqin avantazhet e
fituara në mënyrë legjitime dhe e drejta e procesit përkatës gjyqësor drejtësia natyrore
është termi tradicional duhet të sigurohen me procedurat administrative të Komisionit
dhe procedurat gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë.Vlerë të posaçme ka transparenca
më e madhe, gjë që do të thotë se vendimet duhet të jenë të hapura dhe më afër
qytetarëve.Një aspekt i rëndësishëm i kësaj transparence është se të gjithë qytetarët e
BE-së ose personat juridik në një Shtet Anëtar mund të kenë qasje të hapur në
dokumentet e Këshillit ose të Komisionit Evropian.Të gjitha grandet dhe subvencionet e
buxhetit të BE-së duhet t'u bëhen të ditura personave fizikë dhe juridik,me anë të bazave
të të dhënave, të hapura për të gjithë qytetarët e BE-së.Përkundër arritjeve të Gjykatës
së Drejtësisë në zhvillimin e të drejtave të pashkruara fundamentale,procesi i 'të drejtave
fundamentale evropiane' ka disa avantazhe të mëdha: Gjykata e Drejtësisë i përmbahej
vetëm rastit në fjalë. Prandaj Gjykata nuk kishte mundësi të hartojë të drejtat
fundamentale nga parimet e përgjithshme ligjore për të gjitha fushat në të cilat kjo ishte e
domosdoshme ose e dëshirueshme.Nuk kishte as mundësi të elaborojë fushëveprimin
dhe kufizimet për mbrojtjen e të drejtave fundamentale në mënyrë sa më të
përgjithshme dhe më karakteristike.Si rezultat i kësaj, institucionet e BE-së nuk mund të
jepnin vlerësim preciz nëse rrezikonin apo jo shkeljen e të drejtave fundamentale.As
edhe qytetarët e cenuar të BE-së nuk mund të gjykonin (pa përpjekje më të thella në çdo
rast) nëse është bërë shkelja e të drejtave të tij/ saj fundamentale. Një kohë të gjatë,
anëtarësimi i BE-së në Konventën Evropiane për të Drejta të
Njeriut konsiderohej si dalje nga kjo situatë. Mirëpo, në Opinionin e vet 2/94 , Gjykata17

mbante qëndrimin se,sipas ligjit ekzistues,BE-ja nuk kishte kompetencë të përputhet me
konventën. Gjykata deklaronte se respektimi i të drejtave të njeriut është kusht për
ligjshmërinë e akteve të BE-së. Mirëpo, përputhja me konventën do të detyronte
ndryshim substancial në sistemin e tanishëm të BE-së për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, pasi që do të involvonte hyrjen e BE-së në një sistem të dalluar ndërkombëtar
institucional si dhe integrimi i të gjitha dispozitave të konventës në rendin ligjor të BE-së.
Gjykata mori qëndrimin se modifikimi i këtillë i sistemit për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut në BE, me implikime të barabarta fundamentale institucionale për BE-në dhe

Opinoni 2/94
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ShtetetAnëtare,do të kishte rëndësi kushtetuese dhe prandaj do të mund të tejkalonte
fushëveprimin e fuqive dispozitive të rregulluara me Nenin 352 TFEU. Prandaj,
Anëtarësimi i BE-së në konventë ishte i paraparë me Nenin 6(2) të Traktatit të BE-së.
Mirëpo, Traktati i Lisbonës bëri një hap vendimtar drejt krijimit të të drejtës të
përbashkët kushtetuese për BE-në dhe sërish ekuilibroi mbrojtjen e të drejtave
fundamentale në BE. Neni i ri mbi të drejtat fundamentale nëTraktatin e BE-së (Neni 6
TEU) i referohet Kartës të Bashkimit Evropian për të Drejta Fundamentale, duke e
shpallur atë detyrues për aktet e institucioneve të BE-së dhe Shteteve Anëtare, në atë
masë që zbatojnë dhe implementojnë të drejtën e BE-së. Kjo Kartë e të Drejtave
Fundamentale bazohet në propozimin e hartuar gjatë konventës së 16 përfaqësuesve të
Shefave të Shteteve ose Qeverive të Shteteve Anëtare dhe Presidentit të Komisionit
Evropian, 16 Deputetë të Parlamentit Evropian dhe 30 deputetë të parlamenteve
nacionale (dy nga secili Shtet i atëhershëm Anëtar) nën kryesinë e Profesorit Roman
Herzog.Karta e deklaruar zyrtarisht u shpall si 'Karta e Bashkimit Evropian për të Drejta
Fundamentale' nga Presidentët e Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit
Evropian,më 7 dhjetor 2000.Gjatë negociatave mbi kushtetutën evropiane, kjo Kartë e
të Drejtave Fundamentale u ri shqyrtua dhe u bë pjesë përbërëse eTraktatit themelues
të Kushtetutës për Evropën, më 29 tetor 2004. Pas dështimit të Traktatit, Karta e të
Drejtave Fundamentale përsëri zyrtarisht u shpall si 'Karta e Bashkimit Evropian për të
Drejtat Fundamentale', këtë herë si instrument i veçantë, nga Presidentët e Parlamentit
Evropian,Këshillit dhe Komisionit Evropian,më 12 dhjetor 2007 në Strazburg.Traktati i
BE-së i referohet këtij versioni të kartës në formë detyruese. Kjo e bën Kartën e të
Drejtave Fundamentale ligjërisht detyruese dhe gjithashtu themelon zbatueshmërinë e
të drejtave fundamentale në të drejtën e Unionit.Mirëpo,kjo nuk vlen për Poloninë dhe
Britaninë e Madhe. Këto dy Shtete Anëtare nuk mundën, ose nuk deshën të miratojnë
sistemin e të drejtave fundamentale sipas kartës, pasi që mendonin se do të ishin të
obliguara të dorëzojnë ose së paku të ndryshojnë disa qëndrime të caktuara nacionale
që kanë të bëjnë me çështjet fetare ose trajtimin e pakicave.
Traktati i Lisbonës njeh të drejtat, liritë dhe parimet e caktuara në Kartën e të Drejtave
Fundamentale dhe e bën këtë kartë obliguese.Tani kjo kartë është obliguese ligjërisht.
Kjo do të thotë se në rastet kur BE-ja propozon dhe implementon ligje, duhet të
respektojë të drejtat e përcaktuara në kartë. Si rrjedhojë e kësaj, ShtetetAnëtare duhet
të bëjnë të njëjtën, atëherë kur do të implementojnë legjislacionin e BE-së.Të drejtat që
duhet t'i gëzojnë të gjithë,përfshijnë mbrojtjen e të dhënave personale,të drejtën e azilit,
barazinë para ligjit dhe jo diskriminimin,barazinë midis meshkujve dhe femrave,të drejtat
e fëmijëve dhe më të moshuarve dhe të drejtat e rëndësishme sociale, siç janë mbrojtja
nga përjashtimi prej pune në mënyrë të padrejtë dhe qasja në sigurimin dhe ndihmën
sociale. Të drejtat e njeriut, demokracia dhe shteti ligjor janë vlera themelore për
Bashkimin Evropian.BE-ja kërkon të sigurojë që të gjitha të drejtat e njeriut – qofshin ato
civile,politike,ekonomike,sociale apo kulturore – të respektohen kudo,siç përcaktohet
në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe të riafirmuar nga Konferenca
Botërore për të Drejtat e Njeriut e vitit 1993.Ajo promovon gjithashtu edhe të drejtat e
grave,fëmijëve,pakicave si dhe personave të shpërngulur.
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Megjithëse BE-ja në përgjithësi ka një histori të mirë për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut,ajo kërkon më shumë se kaq.BE-ja lufton racizmin,ksenofobinë dhe llojet e tjera
të diskriminimeve me baza fetare, gjinore, moshe, paaftësie fizike dhe orientimi seksual.
BE-ja është në veçanti e preokupuar për të drejtat e njeriut në lidhje me azilin dhe
emigracionin.
Bashkimi Evropian e ka kthyer mbështetjen e të drejtave të njeriut dhe të demokracisë
në një aspekt qendror të politikës së saj për marrëdhëniet me jashtë. Është duke u
zhvilluar një gamë programesh dhe aktivitetesh,të cilat përfshijnë:

� Dialogë për të drejtat e njeriut me më shumë se 30 vende
� Tetë direktiva për të drejtat e njeriut që përfaqësojnë prioritetet e BE-së
� Deklarata të rregullta në publik
� Misione dhe operacione në terren
� Politikë zhvillimi dhe asistencë
� Pjesëmarrje në forume multilaterale,në veçanti në OKB

Mbështetja e të drejtave të njeriut dhe demokracisë tani merren gjithmonë në
konsideratë gjatë procesit të vendimmarrjes dhe procesit të implementimit të politikave.
Për shembull, të gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit dhe ato tregtare përmbajnë një
klauzolë e cila përcakton se të drejtat e njeriut janë një element themelor në
marrëdhëniet mes palëve.
Gjithashtu, janë vënë në dispozicion rreth 1,1 miliardë Euro financime të BE-së përmes

Instrumen�t Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR) për periudhën

2007/2013 për të ndihmuar OJQ-të vendase dhe ndërkombëtare në promovimin e të

drejtave të njeriut në mbarë botën.

Deri sa Komuniteti Ekonomik Evropian i krijuar më 1957,fillimisht gjatë viteve të 1980-ta
nuk merrej me çështje politike, siç janë të drejtat e njeriut, me integrimin politik të
Evropës drejt Bashkimit Evropian, të drejtat e njeriut dhe demokracia u bënë koncepte
kryesore të rendit të përgjithshëm juridik evropian. Rolin kryesor e ka luajtur Gjykata
Evropiane e Drejtësisë,e cila ka zhvilluar juridiksionin për të drejtat e njeriut,që rrjedh si
nga “traditat e përbashkëta kushtetuese të shteteve anëtare”, ashtu edhe nga traktatet
ndërkombëtare siç është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, palë të të cilave
janë gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.Disa të drejta të njeriut sikurse janë,e
drejta për pronë, liria e bashkimit, besimit ose parimi i barazisë, janë të një rëndësie të
veçantë për të drejtën e bashkësisë evropiane.Që nga vitet e 1980-ta,Bashkimi Evropian,
ka zhvilluar një politikë të të drejtave të njeriut në raport me shtetet e treta, e cila
reflektohet edhe në të ashtuquajturat kritere të Kopenhagës,të cilat vlejnë për njohjen e
shteteve të reja të Evropës Juglindore. Marrëveshja e Bashkimit Evropian, e vitit 1995
shprehimisht u referohet neneve 6 dhe 7 të Konventës Evropiane të vitit 1950,edhe pse
deri më tani Bashkimi Evropian nuk i është bashkangjitur kësaj konvente si palë.
Roli i doktrinës së të drejtave themelore në procesin e integrimit evropian është
vendimtare. Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GJED) ka marrë një rol udhëheqës në
sigurimin e mbrojtjes së të drejtave themelore në kuadër të Bashkimit Evropian (BE).
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Gjatë viteve, GJED ka zhvilluar një dimension të drejtave themelore në legjislacionin e
BE-së për të garantuar supremacinë e tij mbi ligjet nacionale.GJED ka bërë një përparim
të rëndësishëm duke përfshirë mbrojtjen e të drejtave themelore brenda fushës së
parimeve të përgjithshme të së drejtës.Vendimet e GJED-së janë të bazuara në parimet e
përcaktuara në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (ECHR) dhe në traditat e
përbashkëta kushtetuese të shteteve anëtare. Kjo arritje ka vazhduar hap pas hapi deri
në ditët e sotme.

Përfundimi
Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GJED) ka qenë forcë e rëndësishme shtytëse për
zhvillimin e kornizës themelore për mbrojtje të drejtave të njeriut në BE-së.Çështja e të
drejtave themelore në BE është në një fazë dinamike. Praktika gjyqësore e GJED-së për
të drejtat themelore të njeriut është në fakt, ende në zhvillim. Jurisprudenca e GJED-së
në fushën e të drejtave të njeriut tani është e themeluar mirë dhe ajo do të vazhdojë të
zgjerojë mbrojtjen e tyre.GJED dhe institucionet e tjera janë duke bërë përpjekje për të
bërë të drejtat themelore të BE-së më koherente,transparent dhe të suksesshme.GJED
ka dhënë padyshim një kontribut të rëndësishëm për të përkrahur të drejtat themelore
në BE. Evolucioni i të drejtave themelore në kuadër të rendit juridik të Bashkimit
Evropian,ka arritur në një pikë ku askush nuk mund të vazhdojë të mohojë rolin e saj në
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tilla. Bashkimi Evropian nuk është më një
organizatë që thjesht ndjek objektivat ekonomike në vend të kësaj,traktatet e BE-së dhe
praktika gjyqësore ofrojnë mbrojtje të drejtave themelore. Do te kishte qenë e
pamundur që BE-ja do të kishte arritur në këtë fazë nëse GJED nuk do të kishte
ndërmarr hapin e saj për mbrojtje të drejtave themelore të njeriut.
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Bekim Avdimetaj –kandidatë për gjyqtarë,
Ylber Shurdhiqi – kandidatë për gjyqtarë

ZHVILLIMI I KONCEPTITTË
QYTETARISË EVROPIANE PËRMES
VENDIMEVETË GJYKATËS SË
DREJTËSISËTË BASHKIMIT
EVROPIAN

Abstrakt
Në këtë punim do të trajtohet tema“Zhvillimi i konceptit të qytetarisë
evropiane përmes vendimeve të gjykatës së drejtësisë së Bashkimit
Evropian” .Kjo temë do të ndahet në dy pjesë në pjesën e përgjithshme
në të cilin do të trajtohet kuptimi i qytetarisë së Bashkimit Evropian,
veçanërisht vendimet e gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian siç
janë Rasti C-413/99, Baumbasta, Rasti C-85/96, Maria Martinez Sala v
Freistat Bayern, Garcia Avello, C-209/03, DanyRasti C-148/02, Rasti
Bider dhe raste të tjera.
Në pjesën e përgjithshme do të trajtohen edhe të drejtat e qytetarëve
të Bashkimit Evropian të cilat në formë katalogu përfshihen brenda
Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian, duke filluar nga neni
18 deri në nenin 25 të këtij traktati si dhe nenet 46 dhe 50 tëTraktatit
mbi Funksionimin e BE-së.
Po ashtu do të trajtohet edhe Traktati i Mastrihtit me të cilin traktat
ishte themeluar qytetaria e Bashkimit Evropian.
Gjithashtu punimi do të përmbaj pjesën përfundimtare dhe literatura në
të cilën jemi bazuar për përfundimin e këtij punimi.

Fjalë kyçe: Gjykata Evropiane e Drejtësisë, qytetaria e Bashkimit
Evropian,Traktati i Bashkimit Evropian,efekti i drejtpërdrejtë etj.

Hyrje
Të jesh evropian do të thotë në radhë të parë të jesh i lirë, ti njohësh çdo individi me të
cilin përballesh lirinë e tij,vlerat e tij,detyrimin për trajtim të barabartë.

Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar
për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014



29

Në këtë punim do të trajtojmë kuptimin e konceptit të qytetarisë së bashkimit evropian i
cili koncept nuk e nënkupton në asnjë mënyrë shtetësinë e Bashkimit Evropian por e
plotëson këtë shtetasi. Përmes themelimit të konceptit të qytetarisë së bashkimit
evropian u krijua lidhja ligjore ndërmjet Bashkimit Evropian dhe qytetarëve të vet, të
cilëve traktati u garanton një numër të të drejtave dhe detyrimeve specifike.
Megjithatë, edhe më tutje koncepti i qytetarisë evropiane të secilit shtet anëtar, sa i

përket të drejtave dhe detyrimeve që bartin më vete, assesi nuk nënkupton se shtetet
anëtare janë të lira që duke u thirr në të drejtën nacionale t'i pengojnë qytetarët e
Bashkimit Evropian në realizimin e të drejtave të cilat derivojnë nga e drejta e Bashkimit
Evropian.Përkundrazi,shtetet anëtare gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre lidhur me
shtetësinë duhet të respektojnë të drejtën e Bashkimit Evropian.
Bashkimi Evropian nuk është shtet në kuptimin formale-juridik dhe deri më tani nuk ka
as qëllim konstituimin e shtetit por Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian
parasheh në formë katalogu të drejtat e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Natyrisht
këto të drejta shpeshherë janë plotësuar edhe me akte nënligjore të miratuara nga
Këshilli në bashkëpunim me Parlamentin Evropian të cilat të drejta nga Gjykata
Evropiane e Drejtësisë janë interpretuar në favor të zhvillimit të konceptit të qytetarisë
së Bashkimit Evropian.

Koncepti i qytetarisë së Bashkimit Evropian
Koncepti i qytetarisë së Bashkimit Evropian në kontekst të proceseve integruese të
Bashkimit Evropian në përgjithësi sipas një grupi të autorëve shfaqet para se ai të
formalizohet meTraktatin e Mastrihtit.18

Madje një qasje e tillë deri në një masë ishte konfirmuar edhe nga Gjykata Evropiane e
Drejtësisë në rastin Gravier v City of Liege. Në këtë rast Gjykata Evropiane e19

Drejtësisë kishte pranuar se neni 18 iTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian
(ish neni 12 i TKE-së) bazohet vetëm në ato aspekte të politikave të cilat janë pjesë
përbërëse e traktatit dhe e drejta e edukimit në përgjithësi nuk ishte një nga ato fusha.
Megjithatë Gjykata Evropiane e Drejtësisë shkon më tutje duke theksuar se politika e
edukimit në përgjithësi nuk ishte e ndarë nga e drejta e Bashkimit Evropian dhe se qasja
në edukim ishte e një rëndësie të veçantë,prandaj secili kufizim në qasjen në trajnim dhe
kjo do të përfshijë imponimin e tarifave do të duhej të respektoj parimin e mos
diskriminimit. Rrjedhimisht një institucion i themeluar arsimor nuk mund të imponoj
tarifa në shtetasit e huaj dhe të cilat nuk do të zbatohen ndaj shtetaseve të vet.
Ky në fakt paraqet një nga rastet kryesore lidhur me mos diskriminimin sa i përket qasjes
në edukim,duke përfshirë shkollimin profesional dhe edukimin universitar.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë kishte vendosur se një institucion arsimor nuk mund ti
diskriminoj studentët lidhur me pagesën e taksave mbi bazën e nacionalitetit.
18 Ujkani, Emrush “E drejta e Bashkimit Evropian” Parimet, institucionet dhe praktika gjyqësore, botimi i

dytë, LexLibri Press (2012), fq.162.
19 www.curia.eu, adresa elektronike e Gjykatës Evropiane në Luksemburg. Rasti C-293/83 Gravier v

City of Liege
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Qytetaria e Bashkimit Evropian paraqet nja nga parimet bazë tanimë të së Drejtës së
Bashkimit Evropian.Ani pse e themeluar vetëm me Traktatin e Mastrihtit ky koncept
gjithnjë e më tepër po bëhet pjesë e pa ndashme e jetës institucionale të Bashkimit
Evropian duke përfshirë edhe rolin e Gjykatës Evropiane për interpretimin e saj.
PërmesTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian krijohet qytetaria e Bashkimit
Evropian.
Qytetar i Bashkimit Evropian është çdo person që mban shtetësinë e një shteti anëtar të
Bashkimit.Qytetaria e Bashkimit i shtohet shtetësisë kombëtare dhe nuk e zëvendëson
atë.20

Qytetarët e Bashkimit Evropian gëzojnë të drejtat dhe u nënshtrohen detyrimeve që
parashikohen ngaTraktatet,ndër të tjera ata:

(a) kanë të drejtën të lëvizin dhe banojnë lirisht brenda territorit të ShteteveAnëtare;
(b) kanë të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në zgjedhjet për në
Parlamentin Evropian dhe në zgjedhjet vendore në shtetin anëtar, ku kanë
vendbanimin kryesor,sipas të njëjtave kushte që zbatohen për shtetasit e atij Shteti;
(c) kanë të drejtën të gëzojnë, në territorin e një vendi të tretë në të cilin nuk
përfaqësohet shteti anëtar shtetas i të cilit janë,mbrojtjen e autoriteteve diplomatike
dhe konsullore të çdo shteti anëtar,sipas të njëjtave kushte që zbatohen për shtetasit
e atij Shteti;
(d) kanë të drejtën për të paraqitur kërkesa pranë Parlamentit Evropian,Avokatit
Evropian të Popullit dhe institucioneve dhe organeve këshillimore të Bashkimit në
secilën prej gjuhëve tëTraktatit dhe të marrin përgjigje në të njëjtën gjuhë.

Këto të drejta ushtrohen sipas kushteve dhe kufijve të parashikuara nga Traktatet dhe
masat e miratuara në zbatim të tyre.

Çka përfshin qytetaria e Bashkimit Evropian
Qytetaria e Bashkimit Evropian përfshinë:

• Të drejtën për tu vendosur dhe banuar në territorin e ShteteveAnëtare të BE-
së.

• Të drejtën për të votuar dhe për tu kandiduar në zgjedhjet e Parlamentit
Evropian dhe ato lokale.

• Të drejtën për mbrojtje diplomatike në vendin e tretë.
• Të drejtën për peticion në Parlamentin Evropian dhe Ombudsperson.
• Të drejtën për t'iu drejtuar institucioneve komunitare në gjuhën amtare.
• Të drejtën për qasje në dokumentet e institucioneve komunitare.

Përmes themelimit të konceptit të qytetarisë së Bashkimit Evropian u krijua lidhja ligjore
ndërmjet BE-së dhe qytetarëve të vet, të cilëve traktati u garanton një numër të të
drejtave dhe të detyrimeve specifike. Ideja për bartjen e një numri të caktuar të të

20 Shih nenin 20 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.

Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar
për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014



31

drejtave dhe detyrimeve tek shtetasit e shteteve anëtare si qytetar të një etniteti
supranacional erdhi si rezultat i integrimeve të thelluara dhe gjithëpërfshirëse në
Bashkimin Evropian.

Argumentet në favor të Qytetarisë së Bashkimit Evropian
• Duke u ofruar qytetarëve statusin e qytetarisë së BE-së u ofron atyre të

drejta konkrete nga të cilat mund të përfitojnë të gjithë
• Ideja e Qytetarisë së Bashkimit Evropian kontribuon në afrimin e popujve

evropian më afër. Kjo nuk shkon vetëm në funksion të procesit të
integrimeve por njëkohësisht mbështet paqen dhe mirëkuptimin gjatë tërë
kontinentit Evropian.

• Përkundër  historisë së konflikteve, evropianet kanë shumë të përbashkëta
dhe është mirë që kjo gjë të forcohet

• Parimi i qytetarisë së Bashkimit Evropian inkurajon shtetasit e vendeve
anëtare të lëvizin lirshëm, të studiojnë ose edhe të gjejnë vende pune.

Megjithatë,edhe më tutje koncepti i qytetarisë evropiane dallon nga koncepti i qytetarisë
së secilit shtet anëtar sa i përket të drejtave dhe detyrimeve që bartin më vete. Por kjo
assesi nuk nënkupton se shtetet anëtare janë të lira që duke u thirrur në të drejtën
nacionale ti pengojnë qytetarët e BE-së në realizimin e të drejtave të cilat derivojnë nga e
drejta e BE-së, përkundrazi shtetet anëtare gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre
lidhur me shtetësinë duhet të respektojnë të drejtën e Bashkimit Evropian.
Me rastin C-413/99, Baumbast, R v Secretary of State for the Home
Department21 është krijuar efekti i drejtpërdrejt nga nenit 21 i Traktatit mbi
Funksionimin e Bashkimit Evropian (ish-neni 18 TKE) i cili përcakton: 1. Çdo qytetar i
Bashkimit ka të drejtën të lëvizë dhe banojë lirisht brenda territorit të ShteteveAnëtare,
në varësi të kufizimeve dhe kushteve të përcaktuara ngaTraktatet dhe masat e miratuara
në zbatim të tyre.
2.Nëse del nevoja që Bashkimi të veprojë për ta arritur këtë objektiv dheTraktatet nuk i
kanë parashikuar kompetencat e nevojshme, Parlamenti Evropian dhe Këshilli, duke
vepruar sipas procedurës së zakonshme legjislative, mund të miratojnë dispozita me
qëllim që të lehtësojnë ushtrimin e të drejtave të përmendura në paragrafin 1.Traktati
për funksionimin e bashkimit evropian.
3.Për të njëjtin qëllim me atë të përmendur në paragrafin 1 dhe nëseTraktatet nuk i kanë
parashikuar kompetencat e nevojshme, Këshilli, duke vepruar sipas një procedure të
posaçme legjislative, mund të miratojë masa lidhur me sigurimet shoqërore ose
mbrojtjen sociale. Këshilli vendos me unanimitet, pasi konsultohet me Parlamentin
Evropian.Secili qytetar i Bashkimit Evropian i cili nuk gëzon me të drejtën e qëndrimit si
punëtor emigrant në vendin priëes mundet që si qytetar i Bashkimit Evropian të gëzoj të
21 www.curia.eu, adresa elektronike e Gjykatës Evropiane në Luksemburg. Rasti C-413/99 Baumbast, R

v  Secretary of State for the Home Department
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drejtën e qëndrimit në atë vend duke u mbështetur në Nenin 21(1) të Traktatit mbi
Funksionimin e Bashkimit Evropian.
Baumbast ishte shtetas Gjerman i cili pasi kishte ushtruar një aktivitet ekonomik në
Britani të Madhe ishte punësuar nga kompani gjermane jashtë Bashkimit Evropian.
Autoritetet britaneze kishin refuzuar ti vazhdojnë lejen e qëndrimit pasi që i njëjti nuk
vlerësohej më tutje si punëtor emigrant në Britani të Madhe dhe nuk i plotësonte
kushtet e përgjithshme për qëndrim në Britani të Madhe. Megjithatë edhe pas kësaj
familja e tij vazhdoj të jetonte dhe fëmijët e tij vazhdonin shkollimin në Britani të Madhe.
Pyetja kryesore ishte nëse personat e pranuar në Britani të Madhe si anëtarë të një
punëtori emigrant si qytetarë të Bashkimit Evropian, vazhdon për t'iu gëzuar mbrojtjes
që ofron e drejta e Bashkimit Evropian kur ai ose ajo nuk është më punëtor emigrant
brenda kuptimit të nenit 45 tëTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë kishte vendosur qëTraktati nuk kërkon që një qytetar i
Bashkimit Evropian duhet të ushtroj një aktivitet ekonomik ose tregtarë me qëllim që ti
gëzoj të drejtat e garantuara me Traktatin e Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht si
qytetarë i unionit z.Baumbast kishte të drejtë për tu thirrur në dispozitat e traktatit dhe
të qëndroj brenda territorit të ShtetitAnëtarë të BE-së ashtu si parashihet me nenin 21
tëTFBE.
Në vendimin e rastit Baumbast GJED kishte sqaruar që e drejta e qëndrimit sipas nenit
21 tëTFBE kishte efekt të drejtpërdrejtë në secilin qytetarë të BE-së gjë kjo e cila është e
përshkruar në mënyrë të qartë dhe preciz më dispozitat e traktatit (TFBE). Megjithatë
edhe pse e kishte deklaruar me efekt të drejtpërdrejt nenin 21 tëTFBE në të njëjtën kohë
nuk parasheh që të krijoj një të drejtë me efekt të përgjithshëm për të gjithë qytetarët e
BE-së.
Në këtë rast fëmijët e një punëtori qytetarë i BE-së ishin të lejuar për të qëndruar në
Britani të Madhe me qëllim të përfundimit të edukimit të tyre edhe pasi që babi i tyre
kishte ndërprerë të punonte në Britani të Madhe. Edhe pse GJED në vendimin e rastit
Baumbast duke ju referuar të drejtës për arsimim të fëmijëve vërtetonte se kjo e drejtë
derivonte nga neni 12 i Rregullores 1612/68, gjithashtu vlerësonte se ky nen duhet të
interpretohet në përputhje me nenin 8 të Konventës Evropiane të të Drejtave të
Njeriut.22

Qasja eAvokatit të Përgjithshëm në rastin Baumbast ishte që edhe më tepër të forcoj të
drejtën për respektimin e jetës familjare të cilat burojnë nga Konventa Evropiane për
Drejtat e Njeriut.E ri forcon idenë e të drejtave familjare në kontekst të lirisë së lëvizjes
së personave e jo vetëm si t ë drejtave të fëmijëve. Ai për më tepër thekson se
institucionet e Konventë Evropiane për të Drejtat e Njeriut e njohin të drejtën e
përgjithshme për bashkim familjar.Sikur me të drejtat e tjera të Konventës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut faktor përcaktues është nëse deportimi i njërit prind do të
nënkuptoj një interferencë jo proporcionale me të drejtën për respektimin e jetës
familjare.Megjithatë vetëm në disa raste prindërit kanë qenë në gjendje që të përmbysin
një vendim për deportim në bazë të konstatitimit të një ndërhyrje jo të arsyeshme me të
drejtat sipas nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.Opinion iAvokatit

22 Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe Lirive Themelore të njeriut.

Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar
për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014



33

të Përgjithshëm në rastin Baumbast, reflekton shumë trendët aktuale në rastet e lidhura
me lëvizjen e personave në të drejtën e Bashkimit Evropian.
Rasti C-85/96,Martinez Sala.23 E drejta e Bashkimit Evropian i ndalon shtetet anëtare
të kërkojnë nga shtetasit e shteteve tjera të cilët qëndrojnë në vendin pranues që te
prodhojnë një leje qëndrimi formale të lëshuar nga autoritetet nacionale me qëllim të
marrjes së asistencës për rritjen e fëmijëve, përderisa shtetasit e vet janë të detyruar
vetëm të kenë qëndrimin e përhershëm ose të përkohshëm në atë vend dhe asgjë tjetër.
Martinez Sala ishte një shtetase spanjolle e cila jetonte në Gjermani nga viti 1968.Gjatë
kësaj kohe ajo kishte punuar punë të ndryshime kohë pas kohe,mirëpo nga vitin 1989 ajo
kishte jetuar me asistencë sociale.Deri në vitin 1984 ajo kishte marrë lejen e qëndrimit
nga autoritetet gjermane por pas kësaj kohe ajo kishte marr dokumenti në të cilët thuhej
se i ishte vazhduar edhe për një kohë leja e qëndrimit në Gjermani.Asaj përfundimisht do
ti jepet leje qëndrimi në vitin 1994.Gjatë kohës kur kjo nuk posedonte leje qëndrimi ajo
kishte aplikuar për asistence financiare për rritjen e fëmijëve.Aplikimi i saj për këtë lloj
asistence ishte refuzuar si rezultat i asaj që ajo nuk kishte shtetësi gjermane dhe leje
qëndrimi në këtë shtet.Ajo ishte ankuar duke theksuar se kjo ishte në kundërshtim me
të drejtën e Bashkimit Evropian. Gjykata Evropiane e Drejtësisë kishte konstatuar se
kushtëzimi me leje qëndrimi për marrjen e asistencës për rritjen e fëmijëve ishte
diskriminuese pasi që vetë shtetasit e vetë (pra gjermanët) nuk ishin subjekt i kushteve të
njëjta, prandaj ishte në kundërshtim me nenin 6 të Traktatit për Komunitetin Evropian
(tani neni 18 iTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian).
Qeveria Gjermane argumentonte se edhe në çoftë se faktet do të ishin kësisoj ato nuk
do të ishin pjesë e traktatit prandaj aplikuesja nuk mund të mbështetet në nenin 6 të
Traktatit për Komunitetin Evropian.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë kishte vendosur se asistenca për rritjen e fëmijës ishte
brenda ratione materiae të traktatit dhe në çoftë se në këtë kuadër ajo do të ishte edhe
punëtorë ajo do të ishte edhe brenda ratione personae të traktatit. Për më tepër
Komisioni Evropian kishte argumentuar që edhe nëse zonja Maria Martinez Sala nuk do
të ishte punëtore ajo mund të përfshihet nën ratione personae të traktatit si qytetare e
Bashkimit Evropian mbështetur në nenin 8a të Traktatit të Komunitetit Evropian (tani
neni 21 iTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian).
Pra në këtë rast Gjykata Evropiane e Drejtësisë kishte aplikuar parimin e përgjithshëm
mbi jo diskriminimin lidhur me nacionalitetin e Maria Martinez Sala.Një aktgjykim i tillë
pra ishte mbështetur në konceptin e qytetarisë së Unioni.Gjithmonë sipas gjykatës nuk
është e nevojshme që të jetë i angazhuar në një aktivitet ekonomikë si punëtor,ofrues i
shërbimeve, etj., e që një person të mbështetet në dispozitat eTraktatit.Gjykata në fakt
nuk arriti që aktgjykimin e vetë ta nxjerr duke u mbështetur në nenin 18 tëTKE (tani neni
21 TFBE) pasi që kishte vërtetuar se autoritetet gjermane kishin autorizuar dhënien e
leje qëndrimit për zonjën Sala. Si rezultat i kësaj Gjykata aktgjykimin e vet e kishte
mbështetur në nenin 17 (2) tëTKE (tani neni 20 (2)TFBE) i cili parasheh që: qytetarët e
Unioni të drejtat e tyre i kanë të garantuara me traktat.

www.curia.eu, adresa elektronike e Gjykatës Evropiane në Luksemburg. Rasti C-85/96, Martinez Sala
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E drejta për leje qëndrim për zonjën Maria Martinez Sala nuk kishte mundur të nxirret
nga neni 21TFBE (ish neni 18TKE).
Rasti C-148/02,GarciaAvello.24 Neni 18 dhe 20TFBE duhet të shikohet si diçka që i
përjashton mundësin e autoriteteve administrative të një shteti anëtar që të refuzojnë
për ti ofruar aplikimin me ndryshimin e mbiemrit të bërë në emër të fëmijëve minor
banor në atë vend dhe të cilët kanë shtetësi të dyfishtë të atij vendi dhe të një vendi tjetër
në rastin kur qëllimi i këtij aplikimi është që te ju lejoj atyre fëmijëve të bartin mbiemrin
të cilin janë të garantuar me ligj dhe traditat e vendit të dytë.
Z.Garcia Avello shtetas spanjoll dhe bashkëshortja e tij Isabelle Weber shtetase belge
ishin vendosur në Belgjikë dhe kishin dy fëmijë. Sipas legjislacionit belg fëmijët marrin
mbiemrin e babait të tyre ndërsa sipas legjislacionit spanjoll fëmijët marrin mbiemrat e
parë të secilit prindër.Në vijë më këtë traditë prindërit kishin kërkuar autoriteteve belge
që fëmijëve të tyre tu vejnë si mbiemra Garcia dhe Weber, por që kjo kërkese ishte
refuzuar nga ana e autoriteteve belge gjë kjo e cila shkon në kundërshtim me praktikat
belge. Pasi që ishin ballafaquar me z. Garcia Avello, Këshilli Shtetëror Belgë kishte bërë
referencë në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë duke e pyetur se nëse një refuzim i tillë
është në kundërshtim me të Drejtën e Bashkimit Evropian.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë në mënyrë shprehimore kishte vërtetuar që rregullat të
cilat qeverisin me mbiemrat e personave janë pjesë e përgjegjësive ekskluzive të
Shteteve Anëtare sesa e së drejtës së Bashkimit Evropian. Megjithatë sipas Gjykatës
Evropiane të Drejtësisë fakti se fëmijët e qytetarëve të Bashkimit Evropian ishin duke
qëndruar në një Shtet tjetërAnëtar iu mundëson atyre një lidhje të mjaftueshme me të
drejtën e BE-së dhe në këtë mënyrë duke ju mundësuar atyre mbrojtje sipas nenit 18 të
Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (ish neni 12 iTraktatit të Komunitetit
Evropian).
Për më tepër në paragrafin 25 të rastit Garcia Avello Gjykata Evropiane e Drejtësisë
kishte vendosur se “pa marrë parasysh se si qëndrojnë tani për tani gjerat, rregullat të
cilat qeverisin mbiemrin e personit janë çështje të cilat janë pjesë e kompetencave të
ShteteveAnëtare, ani pse këto të fundit gjatë ushtrimit të kompetencave të veta nga kjo
fushë duhet të përshtaten me të drejtën e Bashkimit Evropian veçanërisht dispozitat e
traktatit që ndërlidhën me lirinë e lëvizjes së qytetarëve të Bashkimit Evropian.
Rasti C-209/03, Dany Bidar.25 Rasti Bidar në fakt është një nga rastet më të
rëndësishme që i referohet të drejtave të studenteve në bazë të Traktatit të Bashkimit
Evropian. Kjo ka të bëjë më një qytetarë francez z.Dany Bidar i cili kishte përfunduar
shkollimin e mesëm në Britani të Madhe. Pas kësaj ai ishte regjistruar në Kolegjin
Universitar në Londër dhe kishte aplikuar për asistencë mbijetese burse. Edhe pse atij i
ishte pranuar kërkesa për bursë për të regjistruar studimet atij i ishte refuzuar kërkesa
për asistencë për të jetuar mbi bazën e asaj që ai nuk ishte “vendosur” ne Britani të
Madhe. Për tu konsideruar i vendosur një person duhet të ketë jetuar në Britani të
Madhe katër vite përveç kohës dhe qëllimeve për tu shkolluar në sistemin edukues të
Britanisë së Madhe.Në fakt z.Bidar tani më jetonte për disa vite në Britani të Madhe ku

www.curia.eu, adresa elektronike e Gjykatës Evropiane në Luksemburg. Rasti C-148/02, Garcia Avello.
www.curia.eu, adresa elektronike e Gjykatës Evropiane në Luksemburg. Rasti C-209/03, Bidar.
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nëna e tij i nënshtrohej një tretmani mjekësorë.Gjatë kësaj kohe Bidar kishte përfunduar
arsimimin e mesëm (shkollimin e mesëm) pa patur asnjëherë kërkese në asistencë
sociale. Pastaj ai filloj studimet në Kolegjin Universitar në Londër dhe aplikoj për
asistencë të mbijetesës e cila i ishte refuzuar.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ishte pyetur nga Gjykata Administrative si pjesë e
Gjykatës së Lartë të Anglisë dhe Vellsit nëse një student i cili aplikon për bursë
studentore në Britani të Madhe mund të thirret në parimin e jo-diskriminimit mbi bazën
e nacionalitetit apo shtetësisë ashtu si është e paraparë në nenin 12 të Traktatit të
Komunitetit Evropian (tani neni 18 i Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian).
GJED kishte konstatuar se një student gjatë qëndrimit në shtetin anëtar pritës mund të
mbështetet në të drejtën për tretman të barabartë ashtu si është e paraparë në nenin 18
tëTFBE.Nuk është e kërkuar që student të disponoj me fonde të mjaftueshme financiare
gjatë kohës së qëndrimit në shtetin anëtar pritës.
Nëse pozita financiare e studentit ndryshon me kalimin e kohës kjo nuk mundet që në
mënyrë automatike të ketë efekt negativë mbi të drejtën e tij të qëndrimit.Prandaj ishte
e padrejtë për t'ia mohuar qytetarit francez Dany Bidar qasjen në kredi studentore për
qëllime të mbijetesës gjatë kohës së studimeve në Kolegjin Universitar ne Londër.
Megjithatë është ligjërisht e lejuar për ShtetetAnëtare për t'iu garantuar një asistencë të
tillë vetëm atyre studentëve të cilët kanë demonstruar një shkallë të caktuar të
integrimit shoqëror në atë shtet.Prezenca e një shkalle të caktuar të integrimit mund të
konsiderohet si një e gjetur që studenti në pyetje ka qëndruar në Shtetin Anëtar pritës
për një kohë të caktuar.

Përfundim
Sigurisht që ka shumë për të thënë sa i përket zhvillimi i konceptit të qytetarisë
evropiane, mirëpo ne jemi mundur që arsyeshëm të bëjmë këtë punim kërkimor
shkencor me theks të veçantë në vendimet e gjykatës Evropiane të Drejtësisë së
Bashkimit Evropian, me të cilat vendime janë konfirmuar dhe legjitimuar të drejta e
qytetarëve të Bashkimit Evropian për të lëvizur në shtetet anëtare të BE-së,si dhe për ti
realizuar të gjitha të drejtat tjera që derivojnë nga Traktati i Bashkimit Evropian dhe
instrumentet tjera përcjellëse.
Efekti i drejtpërdrejtë i cili është krijuar me vendimet e GJED ka bërë edhe një herë të
qartë se qytetarët e Bashkimit Evropian nuk mund të diskriminohen mbi bazën e
nacionalitetit apo të çfarë do baze qoftë përderisa është krijuar lidhja ligjore ndërmjet
BE-së dhe qytetarëve të vet, të cilëve traktati u garanton një numër të të drejtave dhe
detyrimeve specifike.
Ky punim analizoi gjerësisht rolin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në
rrafshin teorik, praktik dhe analitik. Çdo pjesë e këtij punimi ka qenë e shoqëruar edhe
me sqarimet e drejtpërdrejta,sidomos me rastet e vendimeve të elaboruara për krijimin
e qytetarisë së Bashkimit Evropian.
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APLIKIMI I NENIT 5,6 DHE 8 I
KONVETNTËS EVROPIANE PËRTË
DREJTAT E NJERIUT

Abstrakti
Gjatë shtjellimit të kësaj teme do të shihet se sa është e rëndësishme të
respektohen liritë themelore të të drejtave të njeriut duke u bazuar në
Konventën Evropiane për liritë dhe të drejtat e njeriut përkatësisht neni
5, 6 dhe neni 8 I konventës , ku si objektiv I këtyre neneve janë: e drejta
për liri dhe siguri, e drejta për një proces te rregullt, dhe e drejta për
respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe garantimi i këtyre lirive
nga kushtetuta e Republikës së Kosovës si dhe Ligjet tona ne fuqi,duke I
ilustruar me raste te zgjidhura nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë
përkatësisht rasti Levents Kundër Letonisë.

Hyrje
Njohja e dinjitetit të lindur të të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë
anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë,drejtësisë dhe paqes në botë, andaj
mosrespektimi dhe përbuzja e të drejtave të njeriut ka çuar drejt akteve barbare, të cilat
kanë ofenduar ndërgjegjen e njerëzimit, dhe mbasi krijimi i botës në të cilën njerëzit do
të gëzojnë lirinë e fjalës, të besimit dhe lirinë nga frika e skamja është proklamuar si
dëshira më e lartë e çdo njeriu,është e nevojshme që të drejtat e njeriut të mbrohen me
dispozita juridike, kështu që njeriu të mos jetë i shtrënguar që në pikën e fundit t'i
përvishet kryengritjes kundër tiranisë dhe shtypjes, mbasi është e nevojshme që të
nxitet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore midis kombeve, mbasi popujt e Kombeve të
Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut,
në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe
mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në
liri të plotë, mbasi shtetet anëtare u detyruan që, në bashkëpunim me Kombet e
Bashkuara, të sigurojnë respektimin e përgjithshëm dhe zbatimin e të drejtave të njeriut
dhe të lirive themelore, mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është
më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi, si ideal të përgjithshëm të cilin
duhet ta arrijnë të gjithë popujt dhe të gjitha kombet, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo
organizëm shoqëror, duke pasur parasysh gjithmonë këtë Deklaratë, të përpiqet që,me
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anë të mësimit dhe edukimit,të ndihmonte në respektimin e këtyre të drejtave dhe lirive
dhe që,me anë të masave progresive kombëtare dhe ndërkombëtare,të sigurohej njohja
dhe zbatimi i tyre i përgjithshëm dhe i vërtetë,si midis popujve të vetë shteteve anëtare ,
ashtu edhe midis popujve të atyre territoreve që janë nën administrimin e tyre.

1.Neni 5,6 dhe 8 i Konventës Evropiane për lirit dhe të drejtat e
Njeriut

1.1 neni 5 i konventës.
Neni 5 i Konventës Evropiane përfshin një element kyç në mbrojtjen e të drejtave të
njeriut të një individi. Liria personale është një kusht themelor që përgjithësisht
çdokush duhet të gëzojë. Privimi nga ajo ka lidhje gjithashtu ka të ngjarë që të ketë
një efekt të drejtpërdrejtë e të kundërt për sa i përket gëzimit të shumë të drejtave
të tjera, duke radhitur nga e drejta e familjes dhe ajo private, nëpërmjet të drejtës
për lirinë e mbledhjes, të shoqërizimit dhe atë të shprehjes, tek e drejta e lirisë së
lëvizjes. Gjithashtu, çdo privim nga këto liri do të çojnë padyshim personin e ndikuar
në një pozitë mjaftë të vulnerabël, duke e ekspozuar atë ndaj riskut të nënshtrimit të
torturës dhe trajtimit çnjerëzor e degradues. Gjyqtarët në mënyrë të vazhdueshme
duhet të kenë parasysh se me qëllim që liri të tilla të jenë kuptimplote, çdo privim
nga ato duhet të jetë gjithmonë vetëm në rrethana përjashtuese, të jetë i justifikuar
në mënyrë objektive dhe të mos zgjasë më shumë sesa të jetë absolutisht e
nevojshme. E “drejta për lirinë dhe sigurinë” është një e drejtë unike ndërsa kjo
shprehje duhet të interpretohet si një e tërë.“Siguria e personit” duhet kuptuar në
kontekstin e lirisë fizike dhe nuk mund të interpretohet sikur i referohet çështjeve të
ndryshme (si për shembull detyrimi i një shteti për t'i siguruar dikujt mbrojtje
personale kundrejt një sulmi nga të tjerë, ose të drejtën për sigurime shoqërore).
Garantimi i “sigurisë së personit” shërben për të theksuar një kusht që kanë zhvilluar
autoritetet në Strasburg në interpretimin dhe shpjegimin e së drejtës për lirinë sipas
Nenit 5.Gjykata Evropiane ka theksuar rëndësinë e së drejtës për lirinë dhe sigurinë
e personit në shumë çështje. Kështu, në Kurt kundër Turqisë1, Gjykata u shpreh:...që
autorët e Konventës ritheksuan rëndësinë e mbrojtjes së individit kundrejt privimit
arbitrar nga e drejta e tij/saj duke garantuar një korpus të drejtash substantivë që
kanë si qëllim të minimizojnë rreziqet e arbitraritetit, duke lejuar që akti i privimit të
lirisë të jetë i hapur ndaj hetimit gjyqësor të pavarur dhe duke siguruar
përgjegjshmërinë e autoriteteve për atë akt[...] Ajo që është në rrezik është si
respektimi i lirisë personale së një individi, ashtu edhe siguria e t fizike në një
kontekst të tillë që, në mungesë të garancive, mund të rezultojë në një subversion të
shtetit ligjor dhe t'i vërë të burgosurit në mënyrë të tillë që të jenë përtej formave
më elementare të mbrojtjes ligjore.
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1.2.neni 6 i Konventës.
E drejta për një proces të rregullt ligjor sipas Konventës Evropiane e të Drejtave të
Njeriut. Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të ndonjë akuze
penale kundër tij, çdo njeri ka të drejte për një proces të drejtë gjyqësor dhe të hapur
brenda një afati te arsyeshëm nga një gjykate e pavarur dhe e paanshme, e krijuar sipas
ligjit.Vendimi shpallet publikisht, por prania ne sallën e gjyqit për përfaqësuesit e shtypit
dhe për publikun mund te ndalohet kur një gjë e tille e kërkon interesi i ruajtjes se
moralit,rendit publik ose sigurimit kombëtar ne një shoqëri demokratike,kur e kërkojnë
interesat e te miturve, mbrojtja e jetës private te palëve ne gjykim, tërësisht ose ne atë
mase qe gjykata e mendon rreptësishtë te nevojshme ne rrethana te veçanta kur
publiciteti do te paragjykonte interesat e drejtësisë. Çdo preson qe akuzohet për vepër
penale prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij te provohet ne përputhje me ligjin.

1.3 neni 8 i Konventës.
1) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe LiriveThemelore të Njeriut dhe
Protokollet e sajë; (në tekstin e mëtejmë:Konventa).- Konventa në nenin 8 përcakton se
“Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe
2korrespondencës së tij”. Por gjithashtu sipas Konventës, përjashtimisht, “autoriteti
publik mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, vetëm në shkallën e parashikuar
nga ligji dhe kurë kjo ndërhyrje është e nevojshme, në interes të sigurisë publike, për
mbrojtjen e rendit publik,shëndetit ose moralit ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive
të të tjerëve.26

2) Kushtetuta e Republikës së Kosovës; Sipas nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës,
dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, zbatohet në mënyrë të
drejtpërdrejte.Kushtetua,përshkruan në mënyrë besnike dispozitat e Konventës,për të
specifikuar më teje se në rast se autoriteti bënë ndërhyrjen në të drejtat e përmendura,
atëherë gjithsesi gjykata duhet që të miratoj veprimet e tilla në mënyrë retroaktive.
Gjithashtu, garantohet se fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe komunikimit
tjetër, është e drejtë e pacenueshme, duke shtuar se kjo e drejtë mund të kufizohet
vetëm përkohësisht, në bazë të vendimit gjyqësor, nëse është e domosdoshme për
ecurinë e procedurës penale ose për mbrojtjen e vendit, në mënyrën e parashikuar me
ligj.Dhe në fund,Kushtetuta garanton se secili person gëzon të drejtën e mbrojtjes së të
dhënave personale. Mbledhja, ruajtja, qasja, korrigjimi dhe shfrytëzimi i tyre rregullohet
me ligj.27

26 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
27 Kushtetuta e Republikës së Kosovës
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2.LEVENS kundër LETONIS28

(Kërkesa nr.58442/00)
Kjo çështje ka të bëj me disa shkelje të garancive të Konventës në lidhje me lirin dhe
sigurin e personit si dhe me gjykimin e drejtë.

2.1 Faktet kryesore
1. Aleksander Levants është shtetas Letonez i lindur më 1959 parë kërkuesi ka

qen kryetar i bordit mbikëqyrës të bankës më të madhe Letoneze.Banka në atë
kohë kaloj në likuidim duke shkaktuar dëme të rënda për ekonomin e vendit si
dhe shkatërrimin financiar të qindra mijëra njerëzve. Prokurori që merrej me
dosjen e kërkuesit ngriti dyshime se ky kishte kryer veprën penale të sabotimit,
duke qen se ky kishte autorizuar transferimin e po thuaj se 139 milion Euro ne
një Bankë Rusë me seli në Moskë,në shërbim të një angazhimi për një pagesë në
formën e obligacioneve të qeverisë ruse.Kërkuesi u akuzua gjithashtu edhe për
kryerjen e veprimeve mashtruese,duke parë si qëllim që të krijonte idenë e një
situate të qëndrueshme dhe fitimprurëse të Bankës

2. Me një qershor të vitit 1995 kërkuesi u deklarua formalisht i dyshuar me akuzën
e sabotimit,u mor në pyetje dhe më 28 qershor 1995 dhe ndaj tij filluan hetimet.
Ai u arrestua me 14 korrik 1995 në pritje të gjykimit të tij. pavarësisht nga një
numër ankesash nga ana e kërkuesit periudha e tij e paraburgimit u shty disa
here me radhë, për më tepër ai vuante nga problem shëndetësore sidomos të
zemrës dhe ishte shtruar dy herë në spital gjatë periudhës së paraburgimit,duke
u mbajtur ne mbikëqyrje për të shmangur mundësin e largimit.

3. Më 12 Qershor 1997 filloj procesi gjyqësor në Gjykatën rrethit të Rigës.Gjykata
nuk e pranoj kërkesën për lirim të bërë nga ana e Z. Lavents, duke e arsyetuar
këtë vendim me pretendimin se ai akuzohej për vepra penale me rrezikshmëri të
lartë shoqërore dhe se gjendja e tij shëndetësore nuk shtronte nevojën e
ndryshimit te masës së sigurisë të vendosur ndaj tij.Pasi kishte pasur një atak në
zemër gjatë seancës më 14 tetor 1997 z.Lavents u vu në arrest shtëpiak ku
mbahej nën mbikëqyrje dhe në mënyrë të veçante i ishte ndaluar që të largohej
nga apartamenti i tij.Një ditë pas këtij vendimi,gazeta me e madhe e përditshme
Letoneze në atë kohë botoj një deklaratë të Kryeministrit dhe ministrit te
Drejtësisë në të cilën ata shprehen pakënaqësinë e tyre për ndryshimin e masës
së sigurimit ndaj Z.Lavents,një ditë më vonë gjyqtarët që merreshin me çështjen
u tërhoqën për shkak të presionit“nga qeveroia dhe opinioni publik” dhe çështja
ju besua një trupi tjetër gjykues në të njëjtën gjykatë.Po në tetor të vitit 1997 me
urdhër të një gjyqtari korrespodencat e kërkuesit përfshirë edhe me avokatin e
ti u bllokuan dhe u kontrollua dhe deri më sot kjo masë nuk është hequr ende.

Të drejtat e njeriut në Evropë
Buletin Ligjor, janar 2003 nr. 1
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4. Më 14 tetor 1998 kërkuesi u dërgua përsëri në burg.Ai bëri nëntë kërkesa për tu
liruar port ë gjitha u refuzuan me arsyetimin se karakteri i tij dhe natyra serioze
e akuzave të ngritura ndaj tij e bënin të nevojshme mbajtjen në gjendje të
paraburgimit,si pasoj e gjemdjes së tij shëndetësore ai u shtrua përsëri në spital,
si në atë të burgut ku nuk i lejoheshin vizitat nga familjarët po ashtu edhe në
qendra spitalore jashtë Burgut.

5. Disa here me radhë kërkuesi kërkoj ndryshimin e trupit gjykues të Gjykatës së
rrethit,sit ë kryetares së tij zonjën Steinerte ashtu edhe të dy gjyqtarëve të tjerë,
duke i akuzuar për njëanshmëri dhe për fshehjen e një prove të rëndësishme në
favor të pafajësisë se z. Lavents, një urdhër nga dy gjyqtar të tjerë për heqjen e
dosjes nga gjykimi i zonjës Steinerte, u prapsua më 14 dhjetor 1999 nga Senati i
Gjykatës së Lartë me kërkesën e Prokurorit të çështjes,prapësimi i këtij urdhri
iu kalua përsëri Gjykatës së Rrethit të Rigës e cila me të njëjtën përbërje
Gjyqtarësh të kryesuar po nga Zonja Steinerte e hodhi poshtë atë.Në vijim në
nëntor dhe dhjetor 1999 znj.Steinerte bëri një sere deklaratash në dy gazeta të
përditshme Lotineze, ne këto deklarata ajo kritikonte qëndrimin e mbrojtjes
dhe aludonte për rezultatin e procesit gjyqësor,ajo shprehte gjithashtu habinë e
saj në lidhje me faktin që kërkuesi këmbëngulte në pafajësinë e tij dhe e ftoi atë
ta provonte atë.

6. Me një vendim të dhjetorit 2001 kërkuesi u deklarua fajtor dhe u dënua me 9
vite heqje lirie,procedurat në apel janë ende në rrugë e sipër.

2.2 Vendimi i Gjykatës
Z.Levants ankohej në bazë të nenit 5 për kohëzgjatjen e procedurës për heqjen e lirisë së
tij gjatë gjykimit dhe për mungesë efektive të për të rishikuar masat e sigurimit të marra
ndaj tij.Ndërsa ne bazë të nenit 6 ai ankohej çështja e tij nuk ishte gjykuar Brenda një afati
te arsyeshëm dhe nga një gjykatë e paanshme e krijuar me lig,dhe se deklaratat e bëra në
shtyp nga ana e gjyqtares që merrej me çështjen e tij tregonin se ajo ishte e bindur ne
fajësinë e tij, në vijim ai pretendonte se bllokimi dhe kontrolli i korrespodencës së tij, si
dhe mos lejimi i vizitave nga familjarët gjate një pjese të kohës së paraburgimit përbënte
shkelje të të drejtave të tij të garantuara nga neni 8.

2.2.1 Në lidhje me nenin 5.par.3
Gjykata vuri në dukje se për 11 muaj kërkuesi ishte mbajtur i mbyllur dhe vazhdimisht
nën mbikëqyrje në apartamentin e tij duke u ndaluar rreptësishtë të largohej. Ajo
konstatoj se shkalla e ashpërsish së kësaj mase ishte e tillë që mund të konsiderohej si
privim lirie ne kuptim te nenit 5 të Konventës I njëjti konstatim sipas gjykatë gjen zbatim
edhe në lidhje me periudhën e kaluar ne spital.
Gjykata mund te merrte ne shqyrtim vetëm periudhën pas 27 qershorit 1997 datë në të
cilën konventa ka hyr në fuqi në lidhje me Letoninë. Megjithatë ajo mbajti parasysh
periudhën e kaluar në paraburgim edhe përpara kësaj date me qëllim që të vlerësonte se
kohëzgjatja e heqjes së lirisë ishte e arsyeshme në këtë drejtin ajo kishte saktësuar se
kishin kaluar gjashtë vjet,pesëmuajsh e 14 ditë nga data e arrestimit të kërkuesit dhe data
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kur Gjykata kishte vendosur mbi themelimin e akuzave te ngritura ndaj tij, këtu
përfshihen edhe katër vjet e gjashtë muaj nga data e hyrjes ne fuqi e Konventës në lidhje
me Letoninë.
Gjykata vuri në dukje se pas hyrjes ne fuqi të Konventës në Letoni,Gjykata e Rrethit për
nëntë here me radhë kishte refuzuar kërkesat për lirimin e kërkuesit,duke I parashtruar
arsyet e vendimeve në një mënyrë abstrakte dhe të përmbledhur dhe duke ju referuar
thjeshte kritereve të parashikuar në dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale.
Sipas mendimit të Gjykatës argumentet e tilla nuk mund të justifikojnë heqjen e lirisë të
kërkuesit në një periudhë kaq të gjate dhe nuk i qëndrojnë testit të kohës së nevojshme
për mbajtjen e procesit.Për këtë arsye Gjykata mendon se ka pas shkelje te nenit 5 par.3
të Konventës.

2.2.2 Në lidhje me nenin 5 par.4
Gjykata ka juridiksion për ta shqyrtuar këtë çështje vetëm për sa i përket periudhës prej
27 qershorit 1997,kjo nënkupton qe shqyrtimi nga ana e saj i efektivitetit te rishikimeve
të masave të sigurimit kufizohet vetëm ne fazën e procedimit gjyqësor.
Në këtë çështje Gjykata e Rrethit të Rigës duhej ta vlerësonte themelimin e çështjes si
dhe kishte për detyrë ti shqyrtonte kërkesat e Z.Levants për tu liruar,në lidhje me këtë
pik Gjykata iu referua përfundimeve të saj në bazë të nenit 6 apr. 1 duke arritur në
përfundim se kërkuesi nuk ishte gjykuar nga një Gjykatë e paanshme dhe se trupi gjykues
i cili gjykonte çështjen e tij nuk ishte “krijuar me ligj” për sa i përket periudhës së 14
dhjetorit 1999 për këtë arsye Gjykata vendosi se ka pas shkelje te nenit 5 par. 4 të
Konventës.

2.2.3 Në lidhje me nenin 6 par.1
2.2.3.a. E drejta për një gjykim Brenda një afati të arsyeshëm

Gjykata vlerëson se në rastin e kërkuesit, procedurat kishin filluar kur ai ishte marr për
herë të par në pyetje si I dyshuar me 1 qershor 1995 dhe kishin përfunduar me dhënien e
vendimit në shkallë të parë më 28 dhjetor 2001. Pra këto procedura të cilët vazhdonin
ende në Apel, kishin zgjatur afro gjashtë vjet e shtatë muaj, me gjithë atë Gjykata kishte
kompetencë ta shqyrtonte këtë çështje vetëm pas datës së hyrjes në fuqi të Konventës
për Letonin, ajo theksoj se duhej mbajtur parasysh faza në të cilin kishin arritur
procedurat deri në atë datë, pikërisht për qëllimet e vlerësimit të afatit të arsyeshëm,
deri në këtë datë pra,hetimi kishte zgjatu dy vjet dhe 27 ditë.
Gjykata e pranoi faktin se çështja ishte tejet komplekse dhe se vonesa të
konsiderueshme ishin shkaktuar nga gjendja shëndetësore e kërkuesit, por mbajti
qëndrimin se kërkuesi nuk mund te konsiderohej përgjegjës për vonesa të tilla për deri
sa ato kanë qen rezultat I një force madhore.
Në lidhje me sjelljen e autoriteteve Kombëtare,Gjykata vuri në dukje se 11 muaj kishin
kaluar nga data kur gjyqtarët hoqën dorë nga çështja duke nxjerrë si arsye presionin
qeveritar dhe datës në të cilën çështja ju dha për gjykim një trupi tjetër gjykues, dhe se
një arsye nuk ishte dhënë për një vonesë te tillë. Kështu Gjykata arriti në përfundim se
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autoritetet gjyqësore nuk kishin vepruar me zellin e kërkuar për një ecuri të mirë
procedural dhe vendosi se ka pas shkelje te nenit 6 për.1 të Konventës.

2.2.3.b. E drejta për një gjykim nga një gjykatë e vendosur me ligj.
Gjykata rikujtoj faktin se urdhri për heqjen dorë të Znj. Steinerte u revokua nga Senati i
Gjykatës se Lartë me kërkesë të Prokurorit.Në kundërshtim me instruksionet e dhëna
nga Senati në urdhrin e tij, çështja ju dha përsëri të njëjtit trup gjykues të Gjykatës së
Rrethit të Rigës e cila edhe kishte hequr dorë prej saj
Në vijim Gjykata vuri në dukje se pasi vendimi i këtij trupi gjykues ishte revokuar
gjyqtarët në përbërje të tij, ligjërisht nuk mund të merrnin mu pjesë ne gjykimin e kësaj
çështje.Kjo do të thotë se trupi gjykues I Gjykatës së Rrethit të Rigës nuk ishte kriuar në
përputhje me ligjin dhe se ka pas shkelje te nenit 6 par.1 të Konventës në këtë drejtim.

2.2.3.c. E drejta par një gjykim nga një Gjykatë e paanshme dhe e pavarur
Gjykata vuri në dukje se Znj.Steinerte kishte kritikuar në shtyp qëndrimin e mbrojtjes në
procedimin gjyqësor, kishte bërë parashikime mbi rezultatin e procesit gjyqësor dhe
kishte shprehur habinë e saj me këmbënguljen e kërkuesit për pafajësinë e tij, duke I
kërkuar atij të provonte këtë pafajësi. Sipas mendimit të Gjykatës këto deklarata arrinin
në marrjen e një qëndrimi të palëkundur ne lidhje me rezultatin e procesit,duke shfaqur
një preferencë të qartë për një vendim fajësie në dëm të kërkuesit,këto deklarata kishin
bërë që kërkuesi të dyshonte për mungesën e paanësisë së gjyqtares.
Për këtë arsye Gjykata vendosi se ka pas shkelje të nenit 6 par.1 në lidhje me mungesën e
paanshmërisë të Gjykatës dhe vlerësoi se ishte e pa nevojshme për ta shqyrtuar më
çështjen e“Pavarësisë“se saj.

2.2.4 Në lidhje me nenin 6 par.2
Gjykata nënvizoi se nga deklaratat e Znj. Steinerte për shtypin se ajo ishte e bindur
për fajësinë e kërkuesit.Ajo kishte arritur deri aty sat të sugjeronte që ai të provonte
pafajësinë e tij, një qëndrim që sipas mendimit të Gjykatës vinte në kundërshtim me
parimet themelore të prezumimit te pafajësisë, për këtë arsye Gjykata vlerësoi se ka
pas shkelje te nenit 6 par.2 të Konventës.

3. Në lidhje me nenin 8
3.1 Bllokimi dhe kontrollimi i korrespodencës
Gjykata vlerësoj se ka pas ndërhyrje në të drejtat e kërkuesit për respektimin e
korrespodencës, ajo vuri në dukje se masa në fjalë (bllokimi dhe kontrollimi i
korrespodencës) ishte urdhër nga një gjyqtar në bazë të Kodit të Procedurës Penale,i cili
autorizonte marrjen e masave të tilla në rastin e personave të akuzuar për vepra penale
të një rrezikshmërie të madhe.Sipas mendimit të Gjykatës kjo dispozitë u linte gjykatave
një hapësirë mjaft të madhe duke parashikuar vetëm llojet e veprave penale për të cilat
kjo masë e gjen zbatimin, por duke mos specifikuar periudhën e vlefshmërisë së masës
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ose arsyet subjektive që mund të kërkojnë vendosjen e saj. Ligji që ishte zbatuar nuk
saktësonte me një qartësi të mjaftueshme qëllimin dhe mënyrën e ushtrimit të
kompetencave që u ishin njohur autoriteteve në këtë fushë. Për këtë arsye Gjykata
vlerësoj se ndërhyrjet nuk ishte parashikuar nga ligji (2) dhe se ka pas shkelje të nenit 8 të
Konventës.

3.2 Ndalimi i vizitave nga familjarët
Gjykata nënvizoj se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për respektim të jetës
së tij familjare, gruaja dhe vajza e Z Lavents nuk ishin lejuar që ta vizitonin atë gjatë tre
periudhave kohore,më e gjata e cila kishte zgjatur gati një vit e shtatë muaj.Për më tepër
ndalimi i vizitave kishte pasur karakter absolut.
Në vijim Gjykata vuri re se kërkuesi nuk kishte bërë përpjekje gjatë periudhës kur kishte
qen në arrest shtëpie, pra në kushte kontaktesh të pandërprera me familjen e tij, që në
ndonjë mënyrë të fshihte provat apo të dëmtonte hetimin e çështjes së tij.Për këtë arsye
Gjykata nuk u bind që zbatimi i një mase të tillë shtrëngese kishte qenë i nevojshëm për
arritjen e qëllimeve të ligjshme që ajo mund të kishte.Pra sipas Gjykatës ka pas shkelje të
nenit 8 të Konventës edhe ne këtë këndvështrim.

4.Në lidhje me nenin 41
Gjykata i akordoi kërkuesit 15000 Euro për shpenzime gjatë procesit.

5.Koment
Mbulimi tërësor që ky vendim u bën disa prej problemeve të rëndësishme që dalin nga
neni 5 dhe 6 e bën në fakt të tepërt çdo koment. Ka shumë të ngjarë që kjo çështje të
citohet shpesh gjatë viteve në vijim nga Gjykata e Strazburgut ashtu edhe siç duhet
shpresuar në fakt nga ana e gjykatave të brendshme. Për më tepër ky vendim është një
instrument I dobishëm për të gjithë ata që duan të zgjerojnë më tej njohurit e tyre në
jurispodencën e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Përfundim
E drejta për liri dhe siguri është e drejt fundamentale, e pa cenueshme e cila është e
garantuar me ligje vendore dhe ndërkombëtare, dhe se cenimi i asaj të drejte paraqet
shkelje flagrante dhe ndërhyrje në rregullimin jetësor të njeriut,dhe se kjo gjë nuk duhet
të tolerohet të ndodhë, përveç rasteve të përcaktuara me ligj se kur mund tu kufizohet
liria e një personi.
Njeriu nuk mund të penalizohet për të gjitha veprimet e tije nëse nuk janë të parapara
me ligj se veprimet e tilla janë veprime të kundërligjshme dhe se nuk mund ti jepet
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sanksioni penal nëse për një gjë të tillë nuk është përcaktuar me ligj,dhe se personi i tillë i
cili dyshohet për një vepër penale nuk konsiderohet fajtor për atë vepër për deri sa të
vërtetohet fajësia e tij me aktgjykim të plotfuqishëm.
Privatësia kuptohet si e drejtë e individit, grupit ose institucionit që vet për vete të
vendosë, se kurë, si dhe në çfarë mase informatat të cilat kanë të bëjnë me te, tu
deklarohen të tjerëve. Sipas Kushtetutës së Kosovës dhe Konventa Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe LiriveThemelore të Njeriut dhe Protokollet, çdokush ka të
drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës
së tije,kurse autoriteti publik mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte,vetëm në
shkallën e parashikuar nga ligji dhe kurë kjo ndërhyrje është e nevojshme, në interes të
sigurisë publike,për mbrojtjen e rendit publik,shëndetit ose moralit ose për mbrojtjen e
të drejtave dhe lirive të të tjerëve
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MustafTahiri – kandidatë për gjyqtarë

EFEKTI I SË DREJTËS SË
BASHKIMIT EVROPIAN

Abstrakt
Një hyrje e shkurtër rreth parimit të efektit të së Drejtës së Bashkimit
Evropian, duke u bazuar si tipar themelor i BE ne raport me të drejtën
nacionale të shteteve anëtare te BE-se, dhe aplikimin e gjithë
legjislacionit te detyrueshëm te Bashkimit Evropian, Traktaktin e
Bashkimit Evropian, tërë drejtën sekondare dhe marrëveshjet
ndërkombëtare.
Në ketë punim do te trajtojmë natyrën e efektit të së drejtës se
Bashkimit Evropian, parimet e efektit te BE-se, aplikimin e efektit te
drejtpërdrejtë ne traktatin e BE-së,në rregulloret e BE-së,direktivat dhe
vendimet e BE-se si dhe mënyrën se si një sistem tjetër ligjor aplikohet
ne sistemin tjetër ligjor e që nënkupton bartjen apo transferim e këtyre
dispozitave ligjore nga një sistem ne tjetrin.Po ashtu në këtë punim do të
analizojmë edhe vendimet e Gjykatës Evropiane te Drejtësisë të cilat
vendime kanë ndërtuar doktrinën e efektit të drejtpërdrejte të
Bashkimit Evropian siç është rasti Van Gend en Loos vs Nederlands
Administrative der Belastingen Costa v Enel.si dhe rasti

Fjalët kyqe: Bashkimi Evropian, Traktati i Bashkimit Evropian,
rregulloret,direktivat,vendimet,efekti i drejtpërdrejte i BE-së.

Hyrje
Parimi i Efektit të Drejtpërdrejtë (ose zbatueshmëria e menjëhershme) i mundëson
individëve që para Gjykatave Kombëtare të thirren në ndonjë dispozitë të traktatit
Bashkimit Evropian. Efekti i Drejtpërdrejte i të drejtës së Bashkimit Evropian së bashku
me parimin e supermacisë është parim themelor i Drejtës së Bashkimit Evropian dhe
këtë parim e ruan Gjykata dhe në këtë mënyrë siguron që parimi i drejtpërdrejte i
drejtës së Bashkimit Evropian të aplikohet në mënyrë efektive në shtetet anëtare.
Megjithatë janë përcaktuar kushte që një akt ligjor Evropian të jetë menjëherë i
zbatueshëm.Përveç kësaj,efekti i drejtpërdrejtë mund të lidhet vetëm me marrëdhëniet
mes një individi dhe të një Shteti Anëtar ose të shtrihet në marrëdhëniet midis
individëve.
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1.Natyra e efektit të drejtpërdrejte e drejtës së bashkimit
evropian
Doktrina e efektit të drejtpërdrejtë të së drejtës së bashkimit Evropian zbatohet në
parim tërë legjislacionin detyrues të Bashkimit Evropian duke përfshirë traktatet të
Bashkimit Evropian, legjislacionin sekondar, akteve nënligjore dhe marrëveshjet
ndërkombëtare.
Kuptimi i efektit të drejtpërdrejtë mbetet i kontestuar dhe enigme. Në një kuptim të
gjerë që do të thotë se dispozitat e ligjore detyruese te legjislacionit te Bashkimit
Evropian të cilat janë të qarta,të sakta dhe pa kushte të mjaftueshme për t'u konsideruar
si ligjore mund të përdoren edhe nga individët dhe individët mund të mbështeten në to
para gjykatave kombëtare. Ka edhe një koncept te ngushte klasik te efektit të
drejtpërdrejtë i cili është përcaktuar në kushte te kapaciteti të një dispozite të ligjore të
bashkimit Evropian, është se ato që krijojnë të drejta ne individë. Pra kuptimi i
përgjithshëm i efektit te drejtpërdrejte qëndron ne faktin se ajo krijon drejtpërsëdrejti
drejta ose detyrime për individët.
Derisa direktivat mund të zbatohen drejtpërdrejt nga individët kundër shteteve pasi afati
kohor për zbatimin e tyre te ketë kaluar (efekti vertikal i drejtpërdrejtë),kur rezulton se
është e nevojshme në moszbatimit të ligjit kombëtar,Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka
vendosur se ata vetë nuk mundë të vendosin detyrimet ne individët (nuk është efekt
horizontal të drejtpërdrejtë).
Megjithatë, mekanizmat e tjera ligjore janë zhvilluar nga gjykata për të dhënë efekt ne
direktivat të cilat nuk janë si duhet te zbatuara ose nuk janë duke u aplikuar siç duhet.Së
pari,ka detyrime te gjera mbi gjykatat kombëtare për të interpretuar ligjin e brendshëm,
sa më shpejte të jetë e mundur, në përputhje me direktivat (efekt i jo i drejtpërdrejte),
pasi qe afati për implementimit të tyre te ketë skaduar. Së dyti, gjatë periudhës pas
adaptimit të një direktive,por para se afati për implementimit te tyre te ketë skaduar, të
gjitha organet shtetërore, duke përfshirë gjykatat, duhet të përmbahen nga adoptimi i
ndonjë mase apo interpretimi përgjegjës serioz për kompromise ne rezultatin e
përcaktuar nga direktiva.Së treti,një direktivë në disa raste mund të përdoret në mënyrë
të ligjshme në procedurat midis palëve private (efekt i rastësishëm) për aq gjatë sa ajo
direktivë ne vete nuk cakton ndonjë detyrim ligjor për njërën nga palët.29

2. Efekti i drejtpërdrejte i dispozitave të traktatit të
bashkimit evropian
Për sa i përket efektit të drejtpërdrejtë të disa dispozitave të Traktateve themeluese,
Gjykata e Drejtësisë është shprehur në disa raste mbi argumentin,duke dalluar herë pas
here norma me efekt të drejtpërdrejtë. Gjykata e Drejtësisë sa i përket kësaj në
praktikën e saj shpesh ka qenë e detyruar që pas kërkesës së palëve të veproj.Sa i përket
efektit të drejtpërdrejte të traktatit të Bashkimit Evropian, Gjykata e Drejtësisë, për
shembull,ka vendosur:

The Nature and Effect of EC Law: Direct Effect and Beyond, Craig de Burca

Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar
për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014



48

- në vendimin 42/74, , që rezerva e sanksionuar nëVan Duyn kundër Home Office
pikën 3, të nenit 48 - (aktualisht neni 45TFBE mbi kufizimin e qarkullimit të lirë të
punëtorëve për arsye të rendit publik,sigurisë publike dhe shëndetit publik) - nuk
pengon që normat e vetë nenit t'i japin secilit prej individëve të drejta subjektive
që do të përdoren në gjykim;
- në vendimin 2/74, ,që neni 52 (aktualisht neni 48) dukeReyners kundër shtetit belg
sanksionuar në fund të periudhës transitore realizimin e lirisë së plotë të
vendosjes dhe duke përshkruar një detyrim me rezultat të saktë,është një normë
me efekt të drejtpërdrejtë;
- në vendimin 33/74, ,që nenet 59,parag.1 dhe 60,parag.3 (tashmëVan Bins Bergen
nenet 57 dhe 58) në pjesën në të cilën vendosin shtypjen e diskriminimeve që
godasin dhënësin e shërbimeve për shkak të kombësisë ose të vendbanimit të tij
kanë efekt të drejtpërdrejtë dhe mund të përdoren para gjykatësve kombëtarë;
- në vendimin 43/75, ,që nenet e barazisë së shpërblimitDefrenne kundër Sabena-s
midis punonjësve meshkuj dhe femra, i vendosur nga neni 119 (aktualisht 143
TFBE) bën pjesë në parimet themelore të Komunitetit dhe për këtë mund të
përdoret para gjykatësit kombëtar;

Në thelb, me deklarimet e saj të vazhdueshme në këtë fushë, Gjykata e Drejtësisë ka
pohuar se sistemi juridik komunitar, duke njohur si subjekte jo vetëm Shtetet anëtare,
por edhe individët,imponon detyrime si edhe u jep atyre të drejta subjektive.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë në rastin në ( shto numrin e rastit) kaVan Gend en Loos
krijuar kushtet fillestare që duhet të plotësohen para se një normë e traktatit të mund të
konsiderohet se ka efekt të drejtpërdrejtë.Në këtë rast të vendosur nga Gjykata është
themeluar kërkesa, e njohur nga e drejta ndërkombëtare se dispozita të jetë esencial
ishte e vetë-ekzekutuar.Kështu kriteret të cilat janë plotësuar nga neni 25 i traktatit dhe
të cilat mundësojnë atë që të ketë efekt të drejtpërdrejtë ishin se ato ishin: te qartë,
negative,pa kushte,nuk përmbajnë asnjë rezervë nga ana e shtetit anëtar,dhe nuk ishin të
varura nga ndonjë masë implementuese kombëtare. Zhvillimi i efektit të drejtpërdrejtë
në vitet pasuese megjithatë është karakterizuar me zgjerimin dhe lehtësimin e këtyre
kushteve fillestare.

Nga e gjitha kjo që u tha me lartë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë për herë të parë ka
artikuluar doktrinën e saj të efektit të drejtpërdrejtë në vitin 1963 me ratstin Van Gend
en Loos i cili vendim mbetet një ndër vendimet më të famshme në jurisprudencën e kësaj
Gjykatës.

- në vendimin 26/62, ,Van Gent en Loos kundër Administratës Holandeze të tatimeve
që neni 25 (aktualisht neni 38TFBE) në fushën e taksave doganore dhe taksave me
efekt të njëjtë, ka vlerë të rregullores duke i dhënë individëve të drejta subjektive
që gjyqtarët kombëtare janë të detyruar të mbrojnë.30

E drejta e Bashkimit Evropian, Kapitulli V, Erjona Canaj
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3. Efekti i drejtpërdrejte ligjorë i rregulloreve dhe
vendimeve
Format kryesore të veprimit legjislativ të cilat Bashkimi Evropian mund të miratojë janë
të përcaktuara në nenin 249 traktatit Bashkimit Evropian, në kushte ligjore më të
rëndësishme janë Rregulloret dheVendimet edhe pse ka forma apo mënyra shumë më të
buta ligjore të parashikuara nëTraktat, të cilat forma kanë evoluar edhe në praktikën e
legjislacionit të Bashkimit Evropian. Komuniteti Ekonomik Evropian dhe tani Bashkimi
Evropian gjithashtu ka kompetenca për të hyrë në marrëveshje edhe me vendet jashtë
Bashkimit Evropian.Tjetër burim i rëndësishëm i së drejtës komunitare janë “parimet e
përgjithshme” të drejtës së hartuar nga Gjykata Evropiane Drejtësisë, nga tradita e
përbashkët e rregullave Kushtetuese të shteteve anëtare dhe nga marrëveshjet dhe
konventat ndërkombëtare në të cilat të gjithë janë palë.31

3.1 Efekti i drejtpërdrejt i rregulloreve
Traktati respektivisht neni 288 iTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE)
parasheh që një rregullore "është detyruese në tërësinë e saj dhe drejtpërdrejt e zbatueshme
në të gjitha vendet anëtare” dhe efekti i drejtpërdrejt nuk mund të vihet në dyshim. Pra
Rregulloret e Bashkimit Evropian është një akte juridike të detyrueshme për:

a) Institucionet e Bashkimit Evropian,
b) ShtetetAnëtare dhe
c) individëve të cilëve u adresohet.

Rregulloret e Bashkimit Evropian janë drejtpërdrejt e zbatueshme në të gjitha Shtetet
Anëtare, kjo do te thotë se : Nuk është e nevojshme asnjë mase shtetërorë për ta
përfshire atë ne legjislacionin kombëtar, atribuon te drejtat dhe detyrimet ne mënyre te
pavarur nga çdo mase e cila zbatohet,kjo nuk do të thotë se shtetet anëtare nuk mund të
marrin masa zbatuese,ato dihet ta bëjnë një gjë të tillë nëse është e nevojshme në kuadër
te veprimit në përputhje me parimet e bashkëpunimit të sinqertë ashtu siç është e
përcaktuar edhe me nenin 4 të traktatit të Bashkimit Evropian ( TEU). Po ashtu ato
mund të përdoret si një referencë nga individët në marrëdhëniet e tyre me individë të
tjerë,me ShtetetAnëtare ose me autoritetet evropiane.32

Rregulloret janë artikuj të legjislacionit sekondar të njëanshëm,pra ato miratohen vetëm
nga autoriteti Bashkimit Evropian.
Pra një rregullore ka aplikim të përgjithshëm,do të thotë se ju drejtohet kategorive të pa
përcaktuara,por jo edhe personave të paidentifikuar,kjo pra e dallon këtë nga vendimet
që merren nga institucionet e BE-së.
Efekti i drejtpërdrejtë i rregulloreve u afirmua në rastin ku GjykataSluaghtered Cow

33

Evropiane e Drejtësisë ka dënuar Qeverinë Italiane për zgjedhjen e metodës për ta

31 The Nature and Effect of EC Law: Direct Effect and Beyond, Craig de Burca
32 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14522_en.htm
33 Commission of the European Communities v Italian Republic Case 39-72
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zbatuar një rregullore e cila vë në dyshim natyrën juridike dhe aplikimin e drejtpërdrejtë
të asaj mase. Gjykata vendosi që të gjitha metodat e zbatimit të asaj rregullore ishin në
kundërshtim me Traktatin, që do të rezultonte me krijimin e një pengesë për efektin e
drejtpërdrejtë të rregulloreve të Komunitetit Evropian dhe njëkohësisht duke rrezikuar
aplikimin e tyre të njëkohshëm dhe uniform në të gjithë sistemin Komunitar.

3.2 Efekti i drejtpërdrejt i direktivave
Për dallim nga rregulloret, direktivat nuk krijojnë efekt të drejtpërdrejtë përderisa u
drejtohen shteteve anëtare dhe duhet të jenë objekt i transpozimit në të drejtën e
brendshme. Direktivat pra janë të detyrueshme në përmbajtjen e tyre, por nuk janë
drejtpërdrejte të zbatueshme .Siç shpjegon edhe autori i njohur Paul Craig se”34

ngurrimi
për ta pranuar se direktivat mund ëe kenë efekt të drejtpërdrejtë, është gjithashtu i pjesshëm,
sepse edhe në nenin 249 të traktatit thotë se rregulloret janë drejtpërdrejtë të aplikueshme,
ndërsa kjo frazeologji nuk është përdorur edhe në lidhje me direktivat”.

35

Një pjesë e problemit qëndron në faktin se derisa një direktive është e qartë,e saktë dhe
pa kushte, ajo kërkon nga natyra veprime të mëtejshme nga ana e shteteve anëtare.
Pavarësisht rëndësisë së këtij instrumenti si një mjet apo metodë për arritjen e
objektivave të traktatit, duke siguruar respektimin e tyre nga shtetet anëtare, problemi
ka qenë një bimë shumëvjeçare.Prandaj shtrohet pyetja se çfarë efekti ka direktiva nëse
direktiva prodhon mbi të drejta dhe detyrime për ata që kanë për qëllim të ndikojnë në
mungese të masave të përshtatshme kombëtare zbatuese.Dhe lidhur me këtë shkurt a
mund të thuhet se a do të prodhoj direktiva efekt te drejtpërdrejt. Pavarësisht këtyre
fakteve dhe këtyre faktorëve Gjykata Evropiane ka vendosur se direktivat janë të afta për
të pasur efekt te drejtpërdrejt, megjithëse në mënyrë të kufizuar. Një çështje tjetër ne
lidhje me efektin e drejtpërdrejt të direktivave tregon në vete edhe afatin kohor në
zbatimin e tyre. Një direktive e cila nuk është e implementuar nuk mund të bëhet
drejtpërdrejte e zbatueshme para skadimit te afatit për implementim. Në vendimin Van
Duyn (rasti 41/74, datë 4 dhjetor 1974) Gjykata e Drejtësisë ka gjykuar me efekt të
drejtpërdrejtë një direktivë që i impononte Shteteve anëtare miratimin e masave për
kufizimit të qarkullimit të lirë të personave vetëm në raste të përcaktuara, duke pohuar
në këtë mënyrë si rregull të përgjithshëm detyrimin e Shteteve anëtare për të mos
miratuar asnjë akt të kufizimit të një lirie të tillë.

- Arsyeja e parë e dhënë nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë është funksionale:
Direktivat janë të detyrueshme dhe do te jenë te zbatueshme në mënyrë efektive
nëse individët mund të mbështetën në to.

- Arsyeja e dytë është tekstuale: Traktati lejon që Gjykatat Kombëtare mundë te
referojnë çështje ne lidhur me çdo masë të sistemit komunitar pranë Gjykatës
Evropiane të Drejtësisë, duke përfshire edhe direktivat, dhe kjo nënkupton se
individët mund të thirrën në akte të tilla edhe para Gjykatave Kombëtare.

34 Hyrje në në interpretimin e Ligjeve, E Drejta e Bashkimit Evropian, Emrush Ujkani
35 Paul Craig.
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- Arsyeja e tretë: është e artikuluar në rastin është argumenti i heqjes sëRatti
36

porosisë: shtetet anëtare e kanë pasur të pamundur të dështojnë për ta
implemetuar në mënyrë të duhur direktivën apo ta refuzojnë për ta njohur efektin
e saj të detyrueshëm në rastet kur ajo që deklaruar kundër tyre. Ideja këtu është se
shteti anëtar duhet ta zbaton direktivën e Bashkimit Evropian, dhe ne qofte se
shteti e benë atë atëherë individi mund ti ngreh çështjet ne Gjykatën Kombëtare që
e zbaton atë. Duke pasur parasysh këtë shtetet anëtare në këtë kuptim kanë bërë
gabim duke dështuar në implementimin e direktivave, pra nuk mund ti referohet
kësaj keq bërje e as ta refuzoj efektin detyrues të zbatimit te drejtpërdrejtë te
direktivës pas kalimit të afatit për implementim.37

3.3 Efekti i drejtpërdrejtë i vendimeve
Vendimet janë instrumente ligjore në dispozicion të instituconeve Evropiane për
zbatimin e politikave Evropiane.Vendimet janë akte detyruese të cilat mund të kenë
aplikim të përgjithshëm ose mund të aplikohen ndaj individëve të caktuar.
Vendimet janë akte ligjore të cilat e formojnë një pjesë te ligjit sekondar të Bashkimit
Evropian (BE).Ato vendime pra janë të miratuara nga institucionet e Bashkimit Evropian
në bazë të Traktateve themeluese.Varësisht nga rasti vendimet mund të aplikohen në
mënyre të barabartë ndaj një apo më shumë palëve të cilave ju adresohen dhe nuk ka
nevojë të specifikohet se kujt i adresohen.
Neni 288 iTraktatit për Funksionimin e BE-së përcakton vendimin si një akt i cili është
detyrues në tërësinë e saj. Si pasojë, vendimet nuk mund të aplikohet pjesërisht apo në
mënyre selektive.
Vendimet e Bashkimit Evropian miratohen pas një procedure legjislative, mund të
miratohen nga Këshilli dhe Parlamenti, në përputhje me procedurat e zakonshme
legjislative apo në ndonjë procedure te veçante legjislative.Në anën tjetër,vendimet janë
akt jo-legjislative kur miratohet në mënyrë të njëanshme nga njëri prej Institucioneve të
Bashkimit Evropian. Në këtë rast vendimi i referohet një dispozite të miratuar nga
Këshilli Evropian, Këshilli ose Komisioni e në raste të veçanta të cilat nuk janë brenda
zonës së kompetencës së ligjvënësit.
Siç kemi cekur më lartë pra vendimi mund të zbatohet ndaj një ose më shumë palëve të
adresuar. Nëse kërkesa është individuale atëherë ai është i detyrueshëm vetëm ndaj
palës së cilës i është drejtuar. Po ashtu një vendim mund ti adresohet edhe Shteteve
anëtare.Për të hyrë një vendim në fuqi pala e interesuar duhet të jete e njoftuar,si parim
palës së interesuar i dërgohet njoftimi me letër rekomande. Po ashtu vendimet
publikohen edhe ne gazetën zyrtare, por kjo nuk e heq obligimin që pala së cilës i
drejtohet të mos njoftohet, e që është e vetmja mënyrë që vendimi të merr fuqinë e
zbatueshmërisë kundër atyre të cilëve u drejtohet. Që nga hyrja ne fuqi e Traktatit të
Lisbones nuk është domosdoshmërish e nevojshme ti specifikohet se kujt i adresohet

36 Pubblico Ministero v. Ratti Case 148/78, [1979] ECR 1629 -
37 The Nature and Effect of EC Law: Direct Effect and Beyond, Craig de Burca
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një vendim. Për këtë arsyeVendimi ka marrë një përkufizim më të gjerë dhe, në veçanti,
është bërë instrument themelor në fushën e Politikës së Përbashkët të Jashtme.38

Këshilli Evropian dhe Këshilli për këtë arsye mund të miratojë vendime që lidhen me:
interesat dhe objektivat strategjike të Bashkimit Evropian,me veprimet që do të merren
nga Bashkimi Evropian në nivel ndërkombëtar, me pozicionet që do të miratohet nga
Bashkimi Evropian në çështjet ndërkombëtare, dhe lidhur me procedurat zbatuese në
lidhje me veprimet dhe qëndrimet e Bashkim Evropian.39

2. ANALIZË E RASTIT VAN GEND & LOOS kundër
HOLLANDËS40

Një kompani Holandeze për transportVan Gend & Loos ngriti padi kundër autoriteteve
doganore Holandeze për vënien e tatimit të importit ndaj një prodhimi kimik (urea-
formaldehid) nga Gjermania, i cili ishte më i lartë se tatimet në importet e mëparshme.
Kompani Holandeze këtë e konsideronte shkelje të Nenit 25 tëTraktatit të Komunitetit
Ekonomik Evropian respektivisht me nenin 25 teTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit
Evropian,i cili parasheh“Ndalohen ndërmjet shteteve anëtare detyrimet doganore në importe
dhe exporte, si dhe detyrimet me pasoja të njëjta. Ky ndalim zbatohet gjithashtu ndaj
detyrimeve doganore të natyrës fiskale.”

41. Gjykata në Holandë pezulloi procesin gjyqësor
dhe referoi rastin në Gjykatën e Drejtësisë për qartësim të diapazonit dhe implikimeve
ligjore të nenit të lartpërmendur të Traktatit themelues të KE-së. Gjykata e Drejtësisë
shfrytëzoi këtë rast si mundësi për të përcaktuar disa vërejtje të natyrës thelbësore, që
kanë të bëjnë me natyrën ligjore të BE-së.Në vendimin e vet,Gjykata deklaroi se:

“Objektiva e Traktatit të Komunitetit Ekonomik Evropian – themelimi i tregut të vetëm,
funksionimi i të cilit është çështje e palëve të interesuara në Komunitet, lë të kuptohet se ky
Traktat është më shumë se një marrëveshje që krijon obligime reciproke midis Shteteve
kontraktuese. Këtë qëndrim e konfirmon preambula eTraktatit, e cila u referohet jo vetëm
qeverive por edhe popujve.Nga kjo mund të konkludohet se Komuniteti përbën një rend të ri
ligjor në të drejtën ndërkombëtare,për beneficionin e të cilit,Shtetet kanë kufizuar të drejtat
e tyre sovrane,megjithëse vetëm në disa fusha,dhe subjektet nga të cilat përbëhen jo vetëm
ShtetetAnëtare por edhe shtetasit e tyre.”

Pyetja që shtrohej ishte se nëse dhe individët mund të bazoheshin në nenin 12 të
Traktatit KEE-së, i cili, brenda Tregut të Përbashkët, ndalon në mënyrë të shprehur
vendosjen e detyrimeve të reja apo rritjen e detyrimeve ekzistuese nga ShtetetAnëtare.
Ky ishte rasti i parë kur GJED diskutoi mundësinë për të konsideruar direkt të
zbatueshme një normë tëTraktateve. Në këtë vendim (rasti 26-62) Gjykata ka sqaruar
se:“Rendi komunitar është një rregullim i një lloji të ri që njeh si subjekte jo vetëm shtetet por
edhe qytetarët. Pavarësisht nga legjislacioni i ShteteveAnëtare,e drejta komunitare jo vetëm që
vendos detyrime ndaj individëve, por synon gjithashtu që t'iu japë atyre të drejta.Këto të drejta

38 www.eur-lex.europa.eu
39 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14522_en.htm
40 Judgment of the Court,Van Gend & Loos, Case 26-62 (5 February 1963)
41 Hyrje në në interpretimin e Ligjeve, E Drejta e Bashkimit Evropian, Emrush Ujkani.
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lindin jo vetëm kur janë dhënë shprehimisht nga Traktati, por edhe nëpërmjet detyrimeve që
vendosTraktati në mënyrë të përcaktuar qartë mbi individët,ashtu si edhe mbi Shtetet Anëtare
dhe mbi institucionet e Komunitetit”.
Në këtë rast zbatueshmëria e drejtpërdrejtë dhe e menjëhershme e normave të
Traktatit KEE identifikohej me efektin e drejtpërdrejtë të saj, pra nga qëndrimi i saj
krijoheshin pozicione juridike subjektive të individëve.Ndërsa në raste të tjera zbatimi i
drejtpërdrejtë i një norme të së drejtës komunitare nuk sjell domosdoshmërisht efektin
e drejtpërdrejtët saj. Normat komunitare të vetë zbatueshme zbatohen drejtpërdrejtë
mbi personat të cilëve duan t'u japin të drejta subjektive perfektë (të plota) si ndaj shtetit
të tyre të përkatësisë ashtu dhe ndaj shteteve të tjera.Përkrah këtyre normave me efekt
të drejtpërdrejte për individët ekzistojnë të tjera që u drejtohen së pari Shteteve
Anëtare ose institucioneve komunitare.
Shtetet Anëtare janë drejtpërdrejtë të interesuara nga e drejta komunitare. Raportet
midis rendit juridik të Bashkimit Evropian dhe rendeve juridike të Shteteve Anëtare,
duhen konsideruar si raport integrimi, meqenëse rendi i parë është i destinuar të
integrohet në të dytët. Komuniteti e ka bazën e vet në një qëndrim të përbashkët të
vullnetit të ShteteveAnëtare për të vepruar dhe funksionuar së bashku.42

Në të drejtën komunitare, në prani të normave drejtpërdrejt të zbatueshme Shtetet
Anëtare ndodhen para fenomenit të krijimit të menjëhershëm të të drejtave edhe për
qytetarët e thjeshtë të tregut të ShteteveAnëtare.

3. ANALIZË RASTIT COSTA kundër ENEL43

Një tjetër çështje e rëndësishme në këtë aspekt ishte (1964) dhe bazohejCosta v. ENEL
shkurtimisht në faktet vijuese:Një individ paraqiti kërkesë para një gjykate kombëtare se
ligji që e nacionalizonte prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike e që nuk ishte
në përputhje meTraktatin e Komunitetit Evropian.Gjykata kombëtare e dërgoi çështjen
tek Gjykata Evropiane e Drejtësisë për gjykim paraprak.Arsyetimi i Gjykatës në këtë rast
është i shkurtër pavarësisht përpunimit të konceptit të efektit të drejtpërdrejtë ku
theksohet nevoja për zbatim të drejtpërdrejtë nga ana e gjykatave kombëtare të
normave që janë miratuar në kuadër të Komunitetit. Ndërkohë që fokusi i Gjykatës në
rastin ishte nëse Neni 12 (tarifat doganore mbi importet prej ShteteveVan Gend en Loos
Anëtare në Shtete të tjera Anëtare) do të sillte të ashtuquajturin -efekt direkt
zbatueshmëri të menjëhershme në gjykatat kombëtare në lidhje me individë, kështu që,
një individ mund të kërkonte zbatimin e këtij neni nga gjykatat kombëtare. Në rastin
Costa k. ENEL shkohet edhe më tej. Qëndrimi i Gjykatës është bazuar në vizionin e saj
për tipin e Komunitetit që kishin themeluar Traktatet dhe llojin e sistemin ligjor që ky
Komunitet kishte nevojë të krijonte. Në këtë rast kjo Gjykatë e zgjeroi teorinë e saj
kushtetuese të Komunitetit duke deklaruar se shtetet kanë krijuar një Komunitet sovran
duke kufizuar të drejtat e tyre sovrane.
42 Përshtatshmëria e normative së huaj e në veçanti e Bashkimit Evropian me sistemin e brendshëm

ligjor e administrative Shqiptar, Erlir Puto.
43 Judgment of the Court of 15 July 1964. Flaminio Costa v E.N.E.L
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Gjykata në vendimin e saj theksoi jetëgjatësinë e papërcaktuar të Komunitetit dhe
autonominë e pushtetit të tij, sidomos kufizimin e kompetencës apo transferimin e
pushteteve nga shtetet tek KE-ja. Gjykata pati vendosmërinë për të argumentuar se
“fjalët dhe fryma eTraktatit” nënkuptonin se“është e pamundur për shtetet të marrin masa
të mëvonshme të njëanshme për një rend ligjor që e kanë pranuar në mënyrë reciproke”.
Gjykata theksoi se parimi i supremacisë del qartë në Nenin 189 të Traktatit të KE-se,
sipas të cilës .parashikimet e tij kanë fuqi detyruese dhe zbatohen direkt mbi shtetet anëtare
Gjykata gjithashtu theksoi se ky parashikim nuk shoqërohet nga ndonjë rezervë
normative “ndaj nuk do të kishte kuptim nëse ndonjë shtet në mënyrë të njëanshme do të
shfuqizonte efektet e tij me anë të masave legjislative kombëtare në mënyrë që legjislacioni
kombëtar të mbizotëronte mbi atë të KE-së”.Ndaj,Gjykata arriti në një përfundim të tillë në
rastin që kthehet në një interpretim klasik dhe të cilit do t'i bëhet referencë nëCosta
raste të tjera në të ardhmen: “Nga të gjitha sa u trajtuan, e drejta që buron ngaTraktati, një
burim i pavarur i së drejtës, për shkak të natyrës së vet të veçantë e origjinale, nuk mund të
tejkalohet nga parashikimet ligjore kombëtare.Transferimi nga shtetet, pra nga sistemi ligjor
vendas në sistemin ligjor të Komunitetit i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Traktati
shoqërohet me një kufizim të përhershëm të të drejtave sovrane të shteteve ndaj veprimeve të
njëanshme të papërputhshme me konceptin e Komunitetit e nuk mund të kenë përparësi”.
Edhe në rastin e (1963) Gjykata nuk bëri ndonjëVan Gend en Loos v. Netherlands
referencë tek kushtetuta e ndonjë shteti anëtar, nëse ky transferim apo kufizim i
sovranitetit do të ishte i mundur apo në përputhje me atë lloj kushtetute. Për më tepër,
Gjykata bazuar në “frymën dhe qëllimet” e Traktatit arriti në përfundimin se është “e
pamundur” për shtetet anëtare t'i japin përparësi të drejtës kombëtare,vendase.44
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PËRGJEGJËSIA JURIDIKE E
SHTETEVE ANËTARE PËR
SHKELEJT E SË DREJËS SË
BASHKIMIT EVROPIAN

Asbtrakt
Rendi i ri ligjor i krijuar nga Bashkimi Evropian është bere realitet ne
shoqërinë politike, ekonomike dhe juridike duke ndërtuar korpusin e
njohur ”Acquis Community”, si rrjedhoje e kësaj lind nevoja edhe e
përgjegjësisë juridike e secilit shtete anëtare,përderisa ne anën tjetër çdo
vite merren me mijëra vendime qe kuptimplote ndikojnë ne
vendosmërinë e po këtyre shteteve, andaj individët nuk janë thjesht
qytetar te shtetit te vete, qytetit te vete apo entitetit te vete, por ata janë
qytetar te Unionit dhe si rrjedhoje kane te garantuar ç'do shkelje
eventuale nga cilido instrument i veshur me petkun e shtetit anëtar.
Padyshim punimi barte ne vete ambicien për te dhëne një kontribute
modest ne njohurin baze te përgjegjësisë juridike qe ka secili shtete para
vetes ne rast te shkeljes eventuale të të Drejtës Evropiane ku nga dukuria
e sipër cekur derivojne shume te drejta dhe detyrime qe do ta preknin
drejtpërsëdrejti komunitetin, andaj duket oportunë paraqitja e tyre në
mbrojtën juridike te interesave me vitale te Bashkimit Evropian.
Me theks te veçante synimi im është te sjelli ne kujtesën tuaj te plote pse
është i rëndësishëm instituti i përgjegjësisë, si funksionon ne Komunitetin
Evropian duke i përfshirë edhe detyrimet, procedurat për shkeljet dhe
procedurat për kthimin paragjyqësor, përgjegjësin e shtetit anëtar lidhur
me aktet ligjore ose dështimin per te vepruar,përgjegjësia e gjykatave për
shkeljen e te drejtës se BE-se, detyrimin e dëmshpërblimit dhe afatet për
kërkesë te dëmshpërblimit, natyrisht edhe mbizotërimin e te drejtës
komunitare.
Si përfundim nje role te rëndësishëm do të kenë edhe precedentë apo
burimet e se drejtës se Bashkimit Evropian, si rasti: Kobler&Austria,
Francovich dhe Brasserie du Pecheur dhe Factortame dhe British duke
filluar nga e drejta e origjinës pra ajo qe rrjedhe drejtpërdrejt nga norma e
Traktateve dhe akteve dytësorë si: rregulloret, direktivat, opinionet dhe
rekomandimet e qe si rrjedhojë do jete e kuptueshme jurispodenca e
Gjykatës se Drejtësisë ne raport me përgjegjësin juridike te shteteve
anëtare për shkeljen e te drejtës se Unionit Evropian.
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Hyrje

Pse është e rëndësishme përgjegjësia juridike?
Qëllimi i përgjegjësisë është promovimi i paqes, vlerave dhe e mirëqenies së popujve të
vet Unionit,përgjegjësia ne unioni ka themeluar një treg të brendshëm i cili do te punojë
për zhvillimin te vazhdueshëm të Evropës, të bazuar në zhvillimin e balancuar ekonomik
dhe stabilitetin politik,dhe atë juridik duke synuar punësim të plotë dhe progres social si
dhe nivel të lartë të mbrojtjes dhe përmirësimit të kualitetit të ambientit jetësor.
Do të luftojë përjashtimin dhe diskriminimin social,dhe do të promovojë drejtësinë dhe
mbrojtjen sociale,barazinë midis femrave dhe meshkujve,solidaritetin midis gjeneratave
dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, do të promovojë kohezionin ekonomik, politik,
juridik, social dhe territorial midis Shteteve Anëtare duke respektuar traktatet e
Bashkimit Evropian.
Themelet e Evropës së bashkuar u bazuan në ide dhe vlera fundamentale, të cilat i kanë
pranuar edhe ShtetetAnëtare dhe të cilat janë kthyer në realitet praktik nga institucionet
operative të Komunitetit. Këto janë paqeje e përhershme, uniteti, barazia, liria,
solidariteti dhe siguria,qëllimet e pranuara të BE-së pa dyshim janë mbrojtja e parimeve
të lirisë,demokracisë dhe sundimit të ligjit, të cilat i ndajnë të gjitha ShtetetAnëtare,dhe
mbrojtja e të drejtave fundamentale dhe të drejtave të njeriut, këto vlera duhet të jenë
synim i shteteve që duan të bashkohen në Bashkimin Evropian në të ardhmen.
Veç kësaj, dënimet mund të zbatohen në secilin ShtetAnëtar, i cili bënë shkeljen serioze
dhe të vazhdueshme të këtyre vlerave dhe parimeve, nëse Shefat e Shteteve dhe
Qeverive,duke vepruar në bazë të propozimit të një të tretës të ShteteveAnëtare ose të
Komisionit dhe pas marrjes së pëlqimit të Parlamentit Evropian, deklarojnë se ka
ndodhur shkelje serioze dhe e vazhdueshme e vlerave dhe parimeve themelore të BE-së,
Këshilli me mazhorancë të kualifikuar mund të suspendojë disa të drejta që janë
rrjedhojë e zbatimit të Traktatit të BE-së dhe Traktatit për Funksionimin e Bashkimit
Evropian në Shtetin përkatësAnëtar, duke përfshirë edhe të drejtat e votimit në Këshill,
nga ana tjetër, sipas Traktateve obligimet mbi Shtetin Anëtar në fjalë vazhdojnë të jenë
detyruese.
Në vendimet C-6/90 dhe C-9/90 të datës 19 nëntor 1991 , Gjykata eFrancovich
Drejtësisë këmbëngulte se “aftësia e dhënë nga Shteti anëtar destinatar i një direktive,
për të zgjedhur midis shumëllojshmërisë së mjeteve të disponueshme me qëllim arritjen
e rezultatit të parashikuar nga vetë ajo,nuk përjashton që individët të mund të përdorin
para gjykatësve kombëtarë të drejtat, përmbajtja e të cilave mund të përcaktohet me
saktësi të mjaftueshme vetëm në bazë të udhëzimeve të direktivës”.Në të njëjtin vendim
është pohuar për herë të parë parimi i përgjegjësisë së shtetit dhe e drejta e
dëmshpërblimit për dëmin e shkaktuar nga individi në vijim të zbatimit me vonesë ose të
pjesshëm të një direktive. Edhe pse nuk ekziston nene apo ndonjë dispozitë ligjore ne
traktate e cila e determinon si koncept përgjegjësinë e shteteve anëtare për demet e
shkaktuara me rastin e shkeljes se të drejtës se bashkimit evropian po ashtu edhe
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kushteve për përgjegjësinë ne parim rasti i sipër cekur është e llojit të veçant
(imperative).45

Proceset gjyqësore për shkeljen e traktateve
Kjo është procedurë për të kuptuar nëse Shteti Anëtar ka dështuar të plotësojë
obligimin e marrë me ligjin e Unionit, kjo procedurë e zbatuar ekskluzivisht para
Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian duke marrë parasysh seriozitetin e
akuzave, referimi i Gjykatës së Drejtësisë duhet të paraprihet nga një procedurë
preliminare ku ShtetitAnëtar i jepet mundësia të dorëzojë vërejtjet e veta nëse konflikti
nuk zgjidhet në atë shkallë,qoftë Komisioni (Neni 258TFEU) apo një Shtet tjetërAnëtar
(Neni 259 TFEU) mund të organizojë një aktivitet në Gjykatë. Në praktikë, iniciativën
zakonisht e merr Komisioni.
Gjykata heton ankesat dhe vendos nëse është bërë shkelje e Traktatit, nëse ndodh
kështu,nga Shteti ofenduesAnëtar kërkohet të ndërmarrë masat e nevojshme,nëse një
ShtetAnëtar dështon të respektojë vendimin e dhënë kundër tij,Komisioni ka mundësi
për një vendim të dytë i cili i urdhëron atij Shteti të pagojë gjobë ose dënim (Neni 260
TFEU).Prandaj,ekzistojnë implikime serioze financiare për një Shtet anëtar i cili vazhdon
të mos marrë parasysh vendimin e Gjykatës kundër tij për shkelje tëTraktatit.
Nëse do ta pranojmë përgjegjësin si te tille,ne miniaturë mjafton një përshkrim i këtyre
rasteve: parimi i përgjegjësisë është krijuar me rastin Francovich nga fusha e te drejtës se
punës dhe si rrjedhojë ky parim shpeshherë ne teori e njohim si parimi i Frncovichit (ne
vijim te punimit do ta elaborojm me në detaje), pastaj rasti: Humblet, Gjykata e
Drejtësisë kishte pranuar se shtetet anëtare duhet ti kompensojnë dëmet e shkaktuara
si pasoj e asaj qe legjislacionet nacionale ishin ne kundërshtim me te drejtën e Bashkimit
Evropian, pastaj rasti Brasserie ku një prodhues Francez i birrave, produktet e te cilit
ishin përjashtuar nga tregu i Gjermanisë sepse nuk i plotësonin te gjitha kërkesat
adekuate ligjore,GJED kishte vendosur se keto ligje ne nje mase kishin efekt ekuivalent
me kufizime kuantitative ne importe,kompania Franceze kishte kërkuar kompensimin e
demit kundër Qeveris Gjermane, (pra i njëjti rast ishte bashkuar me rastin Britanik
Factortame III edhe këtë rast do ta elaborojm më në detaje),me përmasa te ngjashme e
kemi edhe rastet:Factortame I,ku GJED ka vendosur se imuniteti i Kurorës Mbretërore
nga zbatimi i lehtësimit te përkohshëm për shkake te statutit nuk mund te jete absolute
dhe legjislacionet nacionale në rastin konkret të sillen në përputhje me te drejtën e
Bashkimit Evropian, Factortame II ku e njëjta Gjykate ka vendosur se disa kufizime te
përfshira ne statutin mbi regjistrimin e peshkatarëve paraqesin diskriminim mbi baze te
nacionalitetit dhe si rrjedhoje ishte ne kundërshtim me te drejtën e BE-se. Rasti:
Traghetti del Mediterano,shkeljen e te drejtës se BE-se e cila kryekëput i takon Gjykatës
Nacionale, kërkesën për vendim preliminary është paraqit kundër Italisë nga një
ndërmarrje e transportit detar e cila po ashtu kërkonte kompensimin e demit si rezultat
te interpretimit te gabuar te se drejtës se BE-se, rasti: Kuhne &Heitz si kompani dhe

45 Noel Annan, changing enemien: the defeat and regenartion of Germany, Cornell University Press,
(1997).
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autoriteteve doganore në Holandë e cila kërkonte rimbursimin e shpenzimeve
financiare me rastin e mishit te pulave, mandej rasti Bergardem i cili kishte bere një
kërkesë për ti kompensuar demin e shkaktuar si rezultat i një direktive qe kufizonte
përbërësit e lejueshëm te kozmetikes për arsye shëndetësore,rasti:Kobler ku profesori
për një kohe kishte punuar jashtë shteti te lindjes dhe i refuzohet e drejta për tu i njohur
stazhi i punës etj.

Përgjegjësia e shteteve anëtare për shkeljet e ligjit të unionit
Përgjegjësia e ShteteveAnëtare,për dëmet që i përjetojnë individët si rezultat i shkeljes
së të drejtës së Unionit, e cila i atribuohet atij shteti, u themelua në parim nga Gjykata e
Drejtësisë në vendimin e vet më 5 mars 1996 në Rastet e Përbashkëta C-46/93 Brasserie
du pêçeur Factortameand C-48/93 .
Ky ishte vendim që vendoste përparësi ngjashëm me vendimet e përparshme të
Gjykatave mbi parësinë e të drejtës së Unionit, zbatueshmërinë direkt të dispozitave të
të drejtës të Unionit dhe njohja e të drejtave fundamentale të Unionit.
Vendimi madje referohet edhe nga vete Gjykata si rezultati i nevojshëm i efektit direkt të
dispozitave të Komunitetit, shkelja e të cilave ka shkaktuar dëmin e përjetuar, dhe në
mënyrë të konsiderueshme shton mundësinë që një individ të detyrojë organet e Shtetit
me të tre qendrat e fuqisë (d.m.th. legjislative,ekzekutive dhe gjyqësore) të pajtohen dhe
të implementojnë ligjin e Unionit.
Vendimi është zhvillim i mëtejshëm i vendimit të Gjykatës lidhur me rastin &Francovich
Bonifaci. Ndërsa vendimet e mëparshme kufizonin përgjegjësinë e Shteteve Anëtare, në
instanca ku individët përjetuan dëme si rezultat i dështimit të zhvendosjes në kohë të një
direktive që u jepe atyre të drejta personale por nuk janë të adresuara për ata, vendimi i
fundit themeloi parimin e përgjegjësisë së përgjithshme që përfshin çfarëdo shkelje të të
drejtës së Unionit, e cila i atribuohet një Shteti Anëtar. Sistemi normativ i krijuar nga
komunitetet evropiane ka karakteristika të veçanta që e dallojnë, nën shumë profile të
ndryshme,nga format tradicionale të bashkëpunimit midis shteteve.
Siç ka theksuar shpeshherë Gjykata e Drejtësisë “Komuniteti përbën një sistem juridik
të një lloji të ri në fushën e të drejtës ndërkombëtare, në favor të së cilit shtetet kanë
hequr dorë,edhe pse në sektorë të kufizuar,nga pushteti i tyre sovran” .Edhe pse kanë46

lindur në bazë të traktateve të lidhura midis shteteve themeluese, komunitetet
përfaqësojnë një evolucion në krahasim me organizatat tradicionale, duke qenë se janë
të drejtuara drejt një forme bashkëpunimi politik dhe ekonomik shumë të integruar, të
tillë që të realizojë disa nga elementet e pranishme në sistemet federale.
Sistemi komunitar, pra përfaqëson një fenomen , i cili edhe pse me rrënjë nësui generis
Komunitetin ndërkombëtar dhe në rregullat që e qeverisin atë dallohet pasi ka gjetur
zgjidhje të ndryshme në lidhje me disa nga tematikat klasike që gjejmë në të drejtën
ndërkombëtare.Tema e përgjegjësisë së Shteteve anëtare për mos përmbushje të së

46 Vendimet: 5 shkurt 1963, çështja 26/62,Van Gend & Loos kundër Administratës Holandeze dhe
C.46/93, C.48/93
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drejtës komunitare është një shembull për sa thamë më sipër. Veçantia e sistemit
komunitar,në fakt e ka çuar doktrinën që ta konsiderojë si një sistem ,dukeself-contained
qenë se parashikon mekanizma të mbrojtjes së respektimit të normave të parashikuara
nga e drejta komunitare, që përjashtojnë mundësinë e përdorimit të parimeve
tradicionale,të ndjekura në temën e përgjegjësisë ndërkombëtare të shteteve.

Përgjegjësia e gjykatave për shkelje të së drejtës së BE-së
Gjykata e Drejtësisë është shprehur qartë se parimet e përgjegjësisë vlejnë edhe për
pushtetin e tretë, d.m.th. pushtetin gjyqësor.Vendimet e tij tashmë janë jo vetëm objekt
rishikimi në instancat e ndryshme të apelit, por nëse janë marrë duke shpërfillur ose në
shkelje të së Drejtës së Bashkimit ato mund të jenë objekt padie për dëmshpërblim në
gjykatat kompetente të Shteteve Anëtare, verifikimi i fakteve të vendimit gjyqësor që
pretendohet se shkel të Drejtën e Bashkimit duhet të marrë parasysh edhe aspektet
thelbësore të së Drejtës së Bashkimit, por gjykata kompetente nuk mund të marrë në
konsideratë efektet detyruese të vendimit të gjykatës së specializuar, së cilës i referohet
çështja.
Gjykatat kombëtare kompetente duhet t'i referojnë vetëm Gjykatës së Drejtësisë
kërkesa për interpretimin ose vlefshmërinë e dispozitave të Bashkimit Evropian, si dhe
për përputhshmërinë e regjimeve kombëtare me të drejtën e Bashkimit,kërkesa të cilat
duhet të referohen në kuadrin e procedurës për vendim paragjykim or (neni 267 iTFBE-
së).Megjithatë,përgjegjësia e shkeljes përmes një vendimi gjyqësor mbetet përjashtim.
Bazuar në kritere strikte,prania e përgjegjësisë mund të shqyrtohet vetëm nëse gjykata
shpërfill me vetëdije të Drejtën e Bashkimit Evropian,si në çështjen Köbler,një gjykatë e
instancës së fundit, në shkelje të së Drejtës së Bashkimit Evropian i jepe fuqi juridike një
vendimi që është në dëm të individit pa i kërkuar paraprakisht Gjykatës Evropianë e
Drejtësisë të interpretojë të Drejtën e Bashkimit që në rastin konkret është me rëndësi
për vendimin.
Çështja mbi raportin ndërmjet të drejtës komunitare dhe legjislacionit kombëtar të
ShteteveAnëtare është zgjidhur pra në favor të së drejtës komunitare. Norma juridike
kombëtare e krijuar në kohë pas normës komunitare nuk mund të kundërshtojë këtë të
fundit sipas vendimit të gjykatës në çështjen Costa Enel,norma juridike kombëtare e cila
ka ekzistuar në kohë përpara normës komunitare pavarësisht se duke qenë se është
krijuar më përpara normës komunitare nuk ka pasur mundësinë të njihte normën
komunitare ( ) nuk ka më arsye të vazhdojë të aplikohet,çkae cila ka ardhur në kohë pas saj
do të thotë që nuk kanë më fuqi juridike pas daljes së normës komunitare, pra kjo e
fundit ka fuqi prapavepruese. Ky afirmim është shprehur në vendimin e Gjykatës së
Drejtësisë në çështjen Simmenthal.

Dëmshpërblimi për mos përmbushje te shtetit anëtar
Deri tani kemi parë sesi Komuniteti,për të garantuar respektimin e traktateve si edhe të
së drejtës komunitare, disponon instrumentin e procedurës së shkeljes, megjithatë kjo
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procedurë ka treguar shpesh një sërë kufizimesh të lidhura veçanërisht në
përshtatshmërinë për të kënaqur pritshmërinë e individit.
Në të vërtetë mekanizmat e treguar nga Traktati nëpërmjet Gjykatës së Drejtësisë
mundësojnë sanksionimin për mospërputhshmërinë me detyrimet komunitare të një
sjelljeje të caktuar të shtetit, nëpërmjet këtij vendimi pasi është njohur përgjegjësia e
shtetit, Gjykata e Drejtësisë i imponon këtij të fundit marrjen e të gjitha masave të
nevojshme për të ekzekutuar vendimin, megjithatë përmbushja e këtij detyrimi nuk
garantohet nga asnjë masë ekzekutive.
Nga shumë palë është theksuar se procedura e disiplinuar nga nenet 258 dhe 259TFBE
përfaqëson një kufi të fortë negativ.
Gjykata e Drejtësisë i ka dhënë zgjidhje këtij kufizimi me vendimin e datës 19 nëntor të
vitit 1991, çështje të bashkuara C-6/90 dhe C-9/90, Francovich dhe Bonifaci kundër
Republikës Italiane.

Vendimi Kobler
Gjykata Evropiane e Drejtësisë (ECJ) në rastin Köbler për herë të parë në mënyrë
eksplicite pranoi se parimi i përgjegjësisë shtetërore vlen edhe për situatat kur shkelja e
ligjit të KE ka qenë e kryera nga autoritetet kombëtare gjyqësore të instancave më të
larta.47

Z. Köbler, ka punuar rreth 15-vite si profesor në Austri dhe shtetet e tjera anëtare. Ne
shkurt te vitit1996, ai duke u mbështetur ne nenin 50 A, të ligji mbi te hyrat, kishte
paraqitur kërkese para organit administrativ të Austrisë për t'ia njohur periudhën e
punës dhe kohen kur shërbente ne universitetin e Austrisë.Ai argumentonte se edhe
pse nuk kishte qene gjatë tërë kësaj kohe i punësuar ne një universitet austriak, ai e
kishte bere ketë ne universitetet e shteteve anëtare te BE.
Duke u mbështetur në nenin 45 te traktatit mbi funksionimin e BE,mbi lirinë e lëvizjes së
punëtoreve, një kërkesë e tillë ishte hedhur poshtë nga organet kompetente
administrative të Austrisë, dhe si rrjedhojë e kësaj z. Kobler kishte apeluar vendimin në
Gjykatën Supreme tëAustrisë, duke argumentuar se kufizimi i kohëzgjatjes se kërkesës
për tu shërbyer në universitete austriake, paraqet një diskriminim jo të drejtpërdrejtë,
me që njëherit nuk është i arsyetuar sipas të drejtës së BE.
Gjykata Austriake parashtron edhe pyetjen, nëse shteti kompetent duhet te
konsiderohet përgjegjës në raste se Gjykata me e larte nacionale kishte shkelur te
drejtën e BE. Si rrjedhojë e kësaj z. Kobler kishte ndërmarr një veprim te Gjykatës
rajonale te shkalles se pare për çështjet civile dhe komerciale ne Vjene, me c' rast e
kërkonte nga shteti iAustrisë,kompensimin e humbjeve që ai i kishte pësuar si rezultat i
refuzimit për ti vazhduar zgjatjen e shërbimit te atij, duke pretenduar se vendimi i
Gjykatës Supreme të Austrisë, kishte shkelur dispozitat drejtpërdrejt e te aplikueshme
të së drejtës se BE,neni 45 te traktat mbi funksionin e BE.

47 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/Themis/Civil/Paper3_en.asp
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Ku Gjykata e Drejtësisë, në përgjigjen e vet të dhënë autoriteteve Austriake, i ishte
referuar rastit te hershme sikur që ishte ne rastin BRASSERI, se doktrina e
përgjegjësisë shtetërore për shkeljet e se drejtës se BE, zbatohet të të gjitha autoritetet
shtetërore, te cilat janë përgjegjëse për shkelje, duke përfshire dhe gjykatat. Parimi i
shtetit anëtarë janë të detyruara për t' ua kompensuar dëmin e shkaktuar individëve, si
rezultat i shkeljeve së drejtës e BE, për çka ato janë përgjegjëse, është gjithashtu e
aplikueshme kur shkelja e supozuar,buron nga vendimi i gjykatës ne instancën e fundit.
Ne çështjen lidhur me pavarësinë e gjyqësorit Gjykata e Drejtësisë, do te vlerësonte se
parimi i drejtësisë me rastin konkret nuk ndërlidhet me përgjegjësin e personale te
gjyqtarit,por me përgjegjësinë e shtetit.Për me tepër e drejta për me ndërmarr masa me
një kusht te caktuar,me qëllim te përmirësimit te disa efekteve te gabuara te një vendimi
gjyqësor, vetëm do ta fuqizoj kualitetin e sistemit gjyqësor dhe ne kuptimin e afatgjatë
dhe të vet autoriteteve gjyqësore.
Gjykata gjithashtu do te vendoste se ne përputhje me nenin 41 te KEDNJ, shtetet
detyrohen te kompensojnë demin që rezulton nga shkelja e te drejtave themelore,madje
edhe atëherë kur një shkelje e tille devolon nga shkelja nga Gjykata nacionale qe vendos
ne instancën e fundit.48

Vendimi Francovich
Me anë të vendimit , Gjykata ka lidhur edhe një pasojë tjetër me shkeljen eFrancovich
detyrimit të vënies në zbatim të direktivave nga një Shtet anëtar; në fakt falë këtij
formulimi, nëse një direktivë nuk zbatohet brenda afatit të caktuar, individët që kanë
pësuar një paragjykim për shkak të mos përmbushjes së shtetit mund të kërkojnë
dëmshpërblim nëpërmjet një padie që ngrihet te gjykatësi kombëtar ndaj shtetit mos
përmbushës.
Në rastin e cituar Italia nuk kishte përvetësuar në kohë një direktivë mbi mbrojtjen e
kredive të punës në rast të paaftësisë pagese të punëdhënësit,mos implementimi i kësaj
direktive kishte dëmtuar të gjithë ata punonjës që nuk mund të gëzonin mbrojtjen e
veçantë që i jepej atyre nga normativa komunitare,për këtë arsye Gjykata përveçse vuri
në pah mos përmbushjen e Italisë vendosi edhe të drejtën e subjektit të prekur një risi
thelbësore kjo me dëmshpërblimin e dëmit të pësuar,në këtë rast Gjykata ka theksuar se
nevoja për të siguruar efikasitetin e plotë të normave komunitare dhe detyrimi i Shteteve
anëtare për të siguruar ekzekutimin eTraktatit, sjellin në praninë e rrethanave të dhëna
përgjegjësinë e Shtetit anëtar për dëmet e shkaktuara ndaj personave nga mungesa e
vënies në zbatim të direktivës, gjykata ka saktësuar se ndërsa kushtet që sjellin lindjen e
përgjegjësisë së shtetit vendosen nga e drejta komunitare, procedurat që duhet të
ndiqen për veprimin e individit diktohen nga rregullat në fuqi në sistemin e secilit prej
shteteve, duke qenë se mungon një normativë komunitare e harmonizimit, megjithatë,
gjykata ka saktësuar se procedurat e përshkruara nga e drejta kombëtare nuk mund të
jenë të tilla që ta bëjnë të pamundur ose shumë të vështirë marrjen e dëmshpërblimit.

48 Ujkani Emrush,E drejta e Bashkimit Evropian, botimi i II, tetor 2012, faqe 289
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Gjykata e Drejtësisë, duke iu përgjigjur çështjeve paragjyqësore që i nënshtrohen asaj
nënvizon parimin sipas të cilit Shtetet anëtare janë të detyruara të dëmshpërblejnë
dëmet e shkaktuara individëve nga shkeljet e së drejtës komunitare, që rrjedhin nga
mungesa e zbatimit të direktivave, edhe pse jo të përshtatshme për të dhënë efekte të
drejtpërdrejta.
Në zgjidhjen e çështjeve që i paraqiten, Gjykata e Drejtësisë i përmbahet parimit të
mësipërm,duke vendosur disa pika kyçe:

• është detyrë e gjykatësit kombëtar të ngarkuar për zbatimin e normave të së
drejtës komunitare të garantojë efikasitetin e plotë të këtyre normave dhe të
mbrojë të drejtat që ato i japin individit;

• nëse individët nuk do të kishin mundësinë të merrnin dëmshpërblim në rastin
e cenimit të të drejtave të tyre në vijim të një shkelje të së drejtës komunitare
të kryer nga një Shtet anëtar, do të rrezikohej efikasiteti i plotë i së drejtës
komunitare;

• mundësia për individin që të marrë dëmshpërblim nga ana e Shtetit anëtar
është veçanërisht e domosdoshme në rastet kur efikasiteti i plotë i normave
komunitare kushtëzohet nga një veprim nga ana e Shtetit anëtar dhe në
mungesë të këtij veprimi individët nuk kanë mundësi të gëzojnë, para
gjykatësve kombëtarë,të drejtat e tyre të njohura nga e drejta komunitare.

Këto pika kyçe të cilat Gjykata i saktëson në vendimin e saj, nënkuptojnë që parimi i
përgjegjësisë së shteteve për dëmet e shkaktuara individëve nga shkeljet ndaj të drejtës
komunitare e gjejnë bazën e tyre në sistemin e traktatit dhe në veçanti në nenin 10TBE,
sipas të cilit shtetet janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të
siguruar ekzekutimin e detyrimeve që rrjedhin nga e drejta komunitare.
Gjykata e Drejtësisë saktëson,në mënyrë që individi të mund të marrë dëmshpërblimin
për dëmin se duhet të ekzistojnë tri kushte:

• rezultati i përshkruar nga direktiva duhet të nënkuptojë dhënien e të drejtave
në favor të individëve;

• përmbajtja e këtyre të drejtave duhet të dallohet në bazën e dispozitave të
direktivës;

• duhet të ekzistojë një lidhje shkaku midis shkeljes së detyrimit në ngarkim të
shtetit dhe dëmit të pësuar nga subjektet e prekura.

• Pra, Gjykata e Drejtësisë ka dalë në përfundimin se prania e këtyre tri
kushteve është e mjaftueshme për të sjellë në dritë,në favor të individëve,një
të drejtë për të marrë dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara nga mungesa e
zbatimit të direktivës nga ana e Shtetit anëtar.

Vendimet: Brasserie du Pecheur dhe Factortame dhe British Telecommunications
Vendimi përbën pikënisjen e një sërë deklarimesh të mëpasshme nëpërmjet tëFrancovich
cilave Gjykata e Drejtësisë ka saktësuar dhe zhvilluar më tej parimet që përmbahen në
këtë vendim të parë.Midis atyre më të rëndësishmeve kujtojmë dy vendimet e vitit 1996
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të cilat janë mjaft të njohura: (vendimi i 5 marsit tëBrasserie du Pecheur dhe Factortame
vitit 1996, çështje të bashkuara C-46/93 dhe C-48/93) dhe British Telecommunications
(vendimi i 26 marsit të vitit1996,çështja C-392/93).
Nëpërmjet këtyre vendimeve,Gjykata e Drejtësisë ka saktësuar dhe zhvilluar parimin e
përfshirë në vendimin duke vënë theksin se:Francovich

• përgjegjësia e shteteve qëndron edhe kur mos përmbushja ka të bëjë me
detyrime që rrjedhin nga norma tëTraktatit;

• detyrimi i dëmshpërblimit vepron edhe kur shkelja ka të bëjë me direktiva që
japin efekte të drejtpërdrejta në fakt edhe në këtë rast individi mund të ketë
pësuar dëm për shkak të mos përmbushjes;

• kushtet që përcaktojnë lindjen e përgjegjësive të shtetit i përmbahen të
drejtës komunitare kjo nënkupton se e drejta për dëmshpërblimin ekziston
në çdo rast kur ekzistojnë kushtet e treguara nga Gjykata edhe në rastin kur
nuk ka asnjë parashikim për këtë në legjislacionin e brendshëm të Shtetit
anëtar;

• dëmshpërblimi nuk mund të kufizohet vetëm në dëmet e disa të mirave të
individit të mbrojtur në mënyrë të veçantë (dëm në zhvillim), duke
përjashtuar pushimin e fitimit nga kjo e mirë;

• detyrimi i dëmshpërblimit për dëmet e shkaktuara nuk mund të kufizohet
vetëm në dëmet e pësuara pas shprehjes së një vendimi të Gjykatës së
Drejtësisë që vërteton mos përmbushjen e Shtetit anëtar.

Mbizotërimi i të drejtës komunitare
Pohimi i parimit të efektit të drejtpërdrejtë të së drejtës komunitare nuk mund të
përbëjë një garanci të mjaftueshme për qytetarët e Shteteve anëtare në ato raste në të
cilat norma komunitare do të binte në kundërshtim me një udhëzim të brendshëm;nëse
ky i fundit do të mbizotëronte mbi normën komunitare të drejtat e dhëna individit nga
sistemi komunitar nuk do të kishin asnjë mbrojtje. Për këtë qëllim ndihmon një parim
tjetër që rrjedh nga jurisprudenca, pikërisht për të evituar këtë mundësi: parimi i
mbizotërimit të së drejtës komunitare. Me këtë shprehje nënkuptohet ai parim për të
cilin në rast të konfliktit, kundërshtimit ose mospërputhshmërisë midis normave të së
drejtës komunitare dhe normave kombëtare,të parat mbizotërojnë mbi të dytat.
Ky parim u pohua për herë të parë në vendimin e famshëm 6/64, . NëCosta kundër Enel
këtë rast Gjykata e Drejtësisë vendosi që:

• me krijimin e Komunitetit, Shtetet anëtare kanë kufizuar, qoftë edhe në pak
fusha, pushtetet e tyre sovrane dhe kanë krijuar një kompleks të së drejtës të
detyrueshëm për shtetasit e tyre dhe për ata vetë;

• këto kufizime të sovranitetit kanë si konkluzion pamundësinë e shteteve që të
bëjnë të predominojë ndaj këtij sistemi një masë e njëanshme e mëtejshme;nëse
do të ndodhte kjo do të lëkundej vetë themeli juridik i Komunitetit.
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Në vendimin 106/77, ,Gjykata e DrejtësisëAdministrata e Financave kundër Simmenthal-it
ishte ende edhe më e qartë duke pohuar se “në zbatim të parimit të mbizotërimit së të
drejtës komunitare, dispozitat e Traktatit dhe aktet e institucioneve, kur këto janë
drejtpërdrejt të zbatueshme,kanë efektin,në raportet e tyre me të drejtën e brendshme
të Shteteve anëtare, jo vetëm të bëjnë“ ” të pazbatueshëm,për vetë faktin e hyrjesiso jure
së tyre në fuqi, të çfarëdolloj norme që bie në kundërshtim me legjislacionin kombëtar
para ekzistues, por edhe duke qenë se këto udhëzime dhe këto akte janë pjesë
përbërëse,me rang më të lartë,- në krahasim me normat e brendshme të sistemit juridik
në fuqi në territorin e secilit prej Shteteve anëtare – të pengojë formimin e vlefshëm të
akteve të reja legjislative kombëtare nëse këto nuk do të ishin në përputhje me normat
komunitare.

Përfundimi
Lidhur me këto vendime, elementet që karakterizojnë natyrën speciale ligjore të BE-
së, janë:

• struktura institucionale, e cila garanton se veprimet e BE-së gjithashtu
karakterizohen edhe me interesin e përgjithshëm të Evropës,d.m.th reflektohet
në interesin e Unionit ose influencohet nga ai,sipas objektivave të parapara;

• shkalla më e lartë e transferimit të fuqive në institucionet e Unionit në krahasim
me organizatat tjera ndërkombëtare, dhe shtrirja edhe në fushat ku Shtetet
zakonisht ruajnë të drejtat e tyre sovrane;

• krijimi i rendit të vet ligjor, i cili është i pavarur nga rendet ligjore të Shteteve
Anëtare;

• zbatimi i drejtpërdrejtë i të drejtës së Unionit,me çfarë dispozitat e të drejtës së
Unionit janë plotësisht të zbatueshme dhe të njëtrajtshme në të gjitha Shtetet
Anëtare, si dhe vendosja e të drejtave dhe imponimi i obligimeve për Shtetet
Anëtare dhe për qytetarët e vet;

• parësia e të drejtës së Unionit,e cila garanton se e drejta e Unionit nuk mund të
anulohet ose të ndryshohet nga e drejta nacionale dhe se ka përparësi mbi të
drejtën nacionale,nëse këto të dyja ndeshen.

Prandaj, BE-ja është entitet autonom me të drejtat e veta sovrane dhe rendin ligjor të
pavarur nga ShtetetAnëtare,të cilit i nënshtrohen edhe ShtetetAnëtare edhe shtetasit e
tyre,përbrenda fushave të kompetencës të BE-së.49

49 Çështja 26/62 (1963),Van Gend en Loos kundër Administratës Holandeze.
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Lumnije Krasniqi – kandidate për gjyqtare

E DREJTA PËR NJË GJYKIM BRENDA
NJË AFATITË ARSYESHËM NENI 6 I
KONVENTËS EVROPIANE PËRTË
DREJTAT E NJERIUT

Abstrakt
Padyshim e drejta për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm është
njëra ndër veçoritë kryesore të një sistemi efektiv gjyqësorë. Sipas
statistikave të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si fusha më
problematike në gjykatat vendore është identifikuar zgjatja e
paarsyeshme e procedurave gjyqësore. Edhe pse kohëve të fundit mjaft
është diskutuar dhe punuar në këtë drejtim,madje në shumë vende janë
ndërmarrë edhe hapa konkret për të zgjidhur këtë çështje, kjo
problematikë ende është mjaft e evidente në disa shtete.
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përmes praktikës së saj
gjyqësore, ka luajtur një rol të rëndësishëm për zhvillimin e kësaj të
drejte, duke ofruar mbrojtje të karakterit progresiv të të drejtave
themelore të njeriut, përmes interpretimit të zgjeruar të dispozitave të
Konventës, bazuar në dinamikën e zhvillimit shoqëror. Gjykata
Evropiane për të Drejtat e Njeriut në praktikën e saj gjyqësore ka
përcaktuar katër faktorë të cilët duhet pasur parasysh me rastin e
vendosjes, ata janë: e para, kompleksiteti i rastit; e dyta, veprimi i
organeve kombëtare apo mënyra si autoritetet e trajtojnë çështjen; e
treta, sjellja e vet aplikuesit që mund të ketë shkaktuar ndonjë vonesë;si
dhe e katërta, rrethanat e veçanta të cilat mund të kenë justifikuar
zgjatjen e procedurave.
Ky punim synon që të analizoj të drejtën për një gjykim të arsyeshëm
duke u bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, legjislacionin nacional në Republikën e Kosovës dhe
çështjet lidhur me sfidat në mbrojtjen efektive të kësaj të drejte në
Republikën e Kosovës.Ky studim përfshin definicionin, fushëveprimin e
së drejtës për gjykim brenda një afati të arsyeshëm, si dhe shkaqet e
zvarritjes pa arsye të procedurave gjyqësore. Në këtë punim do të
analizohen edhe standardi i afatit të arsyeshëm dhe kriteret e Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut me rastin e vendosjes për mbrojtjen
e kësaj të drejte.
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Fjalët kyqe: E drejta për një gjykim në një afat të arsyeshëm, Gjykata
Evropiane për të Drejtat e Njeriut,të drejtat dhe detyrimet me karakter
civil dhe akuza penale,afatet kohore.

Hyrje
Ndikimi pozitiv i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në shoqëritë
demokratike është i shquar dhe tashmë i njohur.Sido që të jetë,suksesi i Konventës varet
në një masë të madhe nga ndërveprimi i sistemeve nacionale për mbrojtjen e drejtave të
njeriut dhe mbikëqyrjes së kësaj mbrojtje nga ana e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut.
Bazuar në statistikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në raportin për
periudhën 1959-2013,në gati gjysmën e aktgjykimeve,Gjykata ka gjetur shkelje të nenit 6
të KEDNJ, që kanë të bëjnë ose me gjykimin e rregullt ose me zgjatjen e procedurave.
Sipas këtyre statistikave afërsisht gjysma e aktgjykimeve kanë të bëjnë me 5 shtete si:
Turqia,Italia,Federata Ruse,Polonia dhe Rumania .Ndërsa sipas një Raporti të publikuar50

nga GJEDNJ në janar të vitit 2014, afërsisht 99,900 aplikacione janë duke pritur para
GJEDNJ deri më 31 dhjetor 2013. Më shumë se gjysma e këtyre aplikacioneve janë
ushtruar kundër njërit nga 4 shtetet:Federatës Ruse,Italisë,Ukrainës dhe Serbisë .51

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, dhe
Protokollet e saj, kanë vendosur standarde të larta për mbrojtjen e këtyre të drejtave
dhe lirive, të cilat standarde evoluojnë dhe fuqizohen me zhvillimin e shoqërisë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e ka inkorporuar Konventën,dhe me këtë rast në52

Kushtetutë është përcaktuar se ajo është direkt e aplikueshme dhe dispozitat e saj kanë
prioritet,në rast konflikti,ndaj dispozitave dhe akteve të tjera të institucioneve publike.
Neni 6, paragrafi 1, i KEDNJ përcakton se ”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 vendos qoftë mosmarrëveshjet
mbi të drejtat dhe detyrimet e tij me karakter civil, qoftë bazueshmërinë e çdo akuze të
natyrës penale të drejtuar kundër tij.Vendimi duhet të jepet publikisht,, por prania në
sallën e gjykatës mund t'i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë gjithë procesit ose gjatë një
pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri
demokratike,kur interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces
e kërkon këtë, ose në masën e gjykuar krejtësisht të domosdoshme nga gjykata, kur në
rrethana të veçanta publiciteti do të ishte i një natyre që do të dëmtonte interesat e
drejtësisë ” .53

50 http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592013_ENG.pdf (vizituar me 08 shtator, 2014)
51 http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2013_ENG.pdf (vizituar me 08 shtator, 2014)
52 http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf, faqe 6 .
53 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf , faqe 8.
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Neni 5, paragrafi 3, përcakton se ”Çdo person i arrestuar ose i paraburgosur në
rrethanat e parashikuara në paragrafin 1, pika c, të këtij neni, duhet të çohet menjëherë
përpara një gjykatësi apo magjistrati tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar
funksione gjyqësore dhe ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose të
lirohet gjatë procedurës. Lirimi mund të kushtëzohet me një garanci që siguron
paraqitjen e personit të interesuar përpara gjykatës” .54

Andaj, ky punim synon që të analizoj instrumentet kryesore ndërkombëtare dhe
regjionale, praktikën gjyqësore të GJEDNJ, shkaqet e zvarritjes së procedurës,
kohëzgjatjen e procedurës-kriteret e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ky
punim synon po ashtu të analizoj legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës,
vështirësitë që hasen në praktikë, si dhe të reflektoj gjetjet dhe rekomandimet nga
institucione dhe autor të ndryshëm,për mbrojtjen sa me efektive të kësaj të drejte.

I. E Drejta për Gjykim Brenda një Afati të Arsyeshëm në
Instrumentet   Kryesore Universale dhe  Regjionale për të
Drejtat e Njeriut si dhe Legjislacioni i  Republikës së Kosovës

A. E Drejta për Gjykim Brenda njëAfati tëArsyeshëm në Instrumentet
Kryesore Universale dhe Regjionale për të Drejtat e Njeriut

Duke pas parasysh rolin dhe rëndësinë që ka e drejta për një gjykim brenda një afati të
arsyeshëm,asaj i është kushtuar një vëmendje e veçantë dhe ajo është njohur në shumë
instrumente ndërkombëtare dhe regjionale,kjo me qëllim të mbrojtjes sa më efektive të
kësaj të drejte. Kjo e drejtë njihet edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe
legjislacionin në fuqi.Ne tekstin në vazhdim do të gjeni një përmbledhje të dispozitave që
garantojnë mbrojtjen e kësaj të drejte në instrumentet ndërkombëtare dhe ligjin në fuqi
në Republikën e Kosovës.
Si instrumente kryesorë ndërkombëtare në të cilat është e parashikuar e drejta për një
gjykim në kohë të arsyeshme janë:Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe politike
i datës 16 dhjetor 1966, dhe ka hy në fuqi më 23 mars 1976, në nenin 9, paragrafin 3,
përcakton se:“çdokush që arrestohet apo ndalohet për një akuzë kriminale, duhet të
sillet menjëherë para një gjykatësi apo zyrtari të autorizuar me ligj, për të ushtruar
pushtet gjyqësor”. Ndërsa në bazë të nenit 14, paragrafi 3, pika c, parashikohet se secili
person që ballafaqohet me një akuzë penale duhet të ketë të drejtën që“të gjykohet pa
vonesë të arsyeshme” .55

Neni 6, paragrafi 1, i KEDNJ përcakton se ”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 vendos qoftë mosmarrëveshjet
mbi të drejtat dhe detyrimet e tij me karakter civil, qoftë bazueshmërinë e çdo akuze të
natyrës penale të drejtuar kundër tij.Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në
sallën e gjykatës mund t'i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë gjithë procesit ose gjatë një

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf, faqe 7 dhe 8.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (vizituar me 17 shator 2014).
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pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri
demokratike,kur interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces
e kërkon këtë, ose në masën e gjykuar krejtësisht të domosdoshme nga gjykata, kur në
rrethana të veçanta publiciteti do të ishte i një natyre që do të dëmtonte interesat e
drejtësisë ”.Ndërsa në Nenin 5, paragrafi 3, përcakton se ”Çdo person i arrestuar ose i
paraburgosur në rrethanat e parashikuara në paragrafin 1, pika c, të këtij neni, duhet të
çohet menjëherë përpara një gjykatësi apo magjistrati tjetër të autorizuar me ligj për të
ushtruar funksione gjyqësore dhe ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm
ose të lirohet gjatë procedurës. Lirimi mund të kushtëzohet me një garanci që siguron
paraqitjen e personit të interesuar përpara gjykatës” .56

Në nenin 7,paragrafi 5, të KonventësAmerikane për të Drejtat e Njeriut, parashikon se
“Çdo person i arrestuar duhet të çohet menjëherë përpara një gjykatësi ose një zyrtari
tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar funksione gjyqësore dhe ka të drejtë të
gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose të procedohet i lirë pa paragjykuar vazhdimin
e procedurës.Lirimi i tij mund të jetë subjekt për garancitë për të siguruar paraqitjen e tij
për gjykim“. Ndërsa në bazë të nenit 8, paragrafi 1, përcaktohet se “çdo person ka të
drejtën e një gjykimi, me garancitë për të dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një
gjykatë kompetente, e pavarur dhe e paanshme, e themeluar më parë me ligj, për
vërtetimin e çdo akuze të natyrës penale të bërë kundër tij ose për përcaktimin e të
drejtave dhe detyrimeve të natyrës civile,të punës,financiare,apo ndonjë natyre tjetër të
tij .57

Karta Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve, nuk e rregullon këtë çështje në
mënyrë specifike, por në nenin 7, paragrafi 1, pika a, parashihet se çdo individ duhet të
ketë “të drejtën për tu ankuar pranë organeve kompetente kundër të drejtave
fundamentale të tij të njohura dhe garantuara nga Konventat, ligjet, rregulloret dhe
zakonet në fuqi”.Ndërsa në pikën d, të po këtij neni përcaktohet se çdo individ duhet të
ketë“të drejtën për tu gjykuar brenda një kohe të arsyeshme nga një gjykatë apo tribunal
i paanshëm” .58

Sipas statutit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ruanda dhe statutit të Tribunalit
Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë , në nenin 20, paragrafi 4, pika c, përkatësisht59

nenit 21, paragrafi 4, pika c, parashikohet se “Në vërtetimin e çdo akuze kundër të
akuzuarit në bazë të këtij Statuti, i akuzuari ka të drejtën e këtyre garancive minimale,në
barazi të plotë:“të gjykohet pa vonesa të panevojshme”.
Garancitë procedurale lidhur me arrestimin, ndalimin, hetimin penal dhe procedurat e
gjykimit, në instrumentet ndërkombëtare, janë njëlloj të vlefshme kur fëmijët janë të
dyshimtë për kryerjen e një vepre penale.Konventa për të Drejtat e Fëmijëve ,në nenin60

40, paragrafi 2, pika b, nën iii, përcakton se “Për këtë qëllim, dhe duke marrë parasysh

56 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
57 http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf (vizituar me 17

shator 2014).
58 http://www.achpr.org/instruments/achpr/#a7 (vizituar me 17 shator 2014).
59 http://www.icty.org/x/file/Legaly Library/Statute/statute_sept09_sq.pdf (vizituar me 17 shator 2014).
60 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.asp (vizituar me 17 shator 2014).
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dispozitat përkatëse të instrumenteve ndërkombëtare, Shtetet Palë, në veçanti, të
sigurojnë që:Çështja e tij të shqyrtohet pa vonesë nga një autoritet kompetent, i pavarur
dhe i paanshëm apo organi gjyqësor në një gjykim të drejtë në bazë të ligjit,me prezencën
e mbrojtjes juridike ose ndihmës tjetër të përshtatshme, prindërit e tij/saj ose
përfaqësuesit e tij ligjorë,përveç se kur konstatohet se kjo nuk është në interesin më të
mirë të fëmijës, në mënyrë të veçantë, duke marrë parasysh moshën e tij/ saj apo
situatën”.KartaAfrikane për të Drejtat dhe Mirëqenie të Fëmijës ,në nenin 17,paragrafi61

2,pika c,parashikon që fëmija i akuzuar“duhet të ketë të përcaktuar çështjen e tije sa më
shpejtë që është e mundur nga një tribunal i paanshëm dhe nëse shpallet fajtor, ka të
drejtë në ankesë në një gjykate më të lartë”.

B. E Drejta për Gjykim Brenda një Afati të Arsyeshëm sipas
Legjislacionit të Republikës së Kosovës.

Legjislacioni në fuqi në Republikën e Kosovës viteve të fundit ka kaluar në një reformë të
thellë, veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës,me ç 'rast është
zhvilluar dhe ka avancuar mbrojtja e të drejtave të njeriut duke u harmonizuar
legjislacioni në fuqi me instrumentet ndërkombëtare që garantojnë mbrojtjen e këtyre
të drejtave. Sipas nenit 3, paragrafi 2, të , eKushtetutës së Republikës së Kosovës62

miratuar me 08.04.2008, e cila ka hy në fuqi më 15.06.2008, është përcaktuar Barazia
para Ligjit i cili nen parashikon “Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës
bazohet në parimet e barazisë para ligjit të të gjithë individëve dhe në respektimin e plotë
të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në
mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të
tyre”. Kushtetuta përmban kapitulli të veçantë dedikuar mbrojtjes së të drejtave dhe
lirive themelore të njeriut, kështu në kapitullin II në nenin 21 janë përcaktuar parimet e
përgjithshme, ndërsa në nenin 22 është parashikuar “zbatimi i drejtpërdrejtë i
marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare”. Në bazë të këtij neni përcaktohet
se “të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet
ndërkombëtare në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejt në
Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe
akteve të tjera të institucioneve publike:1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe LiriveThemelore të Njeriut dhe
Protokollet e sajë; 3) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave
Kombëtare; 4) Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 5)
Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas; 6) Konventa
për të Drejtat e Fëmijës dhe Konventa kundërTorturës dheTrajtimeve e Ndëshkimeve
të tjera Mizore,Jonjerëzore dhe Poshtëruese.
Nenet e KEDNJ të cilat mbrojnë drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë inkorporuar
në kapitullin II të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me dispozita të veçanta.Kështu
me nenin 31 të Kushtetutës është parashikuar “E drejta për gjykim të drejtë dhe të

61 http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter_En_African_Charter_on_the_Rights_and_Wlefare_
of_the_Child_AddisAbaba_July1990.pdf (vizituar me 17 shator 2014).

62 http://www.kushtetutakosoves.info/
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paanshëm”.Me tej me nenin 54 është parashikuar“Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave” e
cila përcakton“Çdo kush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore në rast të shkeljes ose
mohimit të ndonjë të drejte të garantuar me këtë Kushtetutë ose ligj,si dhe të drejtën në
mjete efektive ligjore nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur”.Ndërsa me
nenin 53 përcaktohet “Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut”, ky nen
përcakton se “Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë,
interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat
e Njeriut”.
Bazuar në dispozitat kushtetuese edhe me ligjet e tjera të Republikës së Kosovës është
garantuar mbrojtja e drejtës për një gjykim brenda një kohe të arsyeshme.Këto garanci
procedurale janë parashikuar në lëmine penale dhe atë civile.

Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës63 (KPPRK), në nenin 5
përcakton:”Gjykimi i drejtë,i paanshëm dhe në afat të arsyeshëm”.

1. Çdo person i dyshuar ose i akuzuar për vepër penale ka të drejtë të kërkojë
procedurë të paanshme penale të zbatuar në kohë të arsyeshme.

2. Gjykata detyrohet të kujdeset që procedura të zbatohet pa zvarritje dhe të
pengohet çdo keqpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve në
procedurë.

3.Çdo heqje lirie,e sidomos kohëzgjatja e paraburgimit në procedurë penale,duhet
zvogëluar në kohën sa më të shkurtër të mundshme.

4. Kushdo që është privuar nga liria me arrest menjëherë njoftohet në gjuhën që e
kupton për arsyet e heqjes së lirisë. Kushdo që privohet nga liria pa urdhër të
gjykatës sillet para gjyqtarit të gjykatës themelore në juridiksionin e arrestimit
brenda dyzet e tetë (48) orëve.

Gjyqtari vendos për caktimin e paraburgimit,në pajtim me Kapitullin X të këtij Kodi.

Me KPPRK është siguruar që e drejta për një gjykim në kohë të arsyeshme të garantohet
gjatë procedurës penale edhe në fazën e hetimit, kështu sipas nenit 64 të KPPRK është
përcaktuar “e drejta e gjykatës për të gjobitur palët që zvarrisin procedurën“.Me nenin
159 të KPPRK është përcaktuar “Afatet kohore të hetimit”. Në paragrafin një të këtij
neni është kufizuar afati i përfundimit të hetimit dhe ngritjes së aktakuzës brenda 2
viteve, ndërsa me paragrafin 2 të këtij neni është përcaktuar mundësia që gjyqtari i
procedurës paraprake të zgjat këtë afat edhe për 6 muaj kur hetimi penal është i
ndërlikuar.
Ndërsa me nenin 190 janë përcaktuar afatet kohore të paraburgimit.

1. I paraburgosuri mund të mbahet në paraburgim më së shumti një (1) muaj nga dita
e arrestimit në bazë të urdhrit nga neni 188 të këtij Kodi.Pas kësaj kohe, ai mund
të mbahet në paraburgim vetëm me aktvendim të gjyqtarit të procedurës

63 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Kodi i Procedurës Penale.pdf, Ligji nr. 2012/4-L-
123, është miratuar në Kuvend me 13.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të
Republikës së Kosovës nr.DL-57-2012, Datë 21.12.2012.
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paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues me të cilin
urdhërohet vazhdimi i paraburgimit.

2.Para ngritjes së aktakuzës,paraburgimi nuk mund të zgjasë më shumë se:
2.1. katër (4) muaj kur procedura zbatohet për vepër penale të dënueshme

me më pak se pesë (5) vjet burgim;
2.2.tetë (8) muaj kur procedura zbatohet për vepër penale të dënueshme me

më shumë se pesë (5) vjet burgim.
3. Në raste të jashtëzakonshme kur procedura zbatohet për vepër penale të

dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim dhe kur rasti është i ndërlikuar siç
përkufizohet në nenin 19 të këtij Kodi, e zvarritja e procedurës nuk mund t'i
atribuohet prokurorit të shtetit, përveç afateve të parapara në paragrafin 2. të
këtij neni para ngritjes së aktakuzës paraburgimi mund të vazhdohet më së
shumti deri në katër (4) muaj për një maksimum të përgjithshëm të paraburgimit
prej dymbëdhjetë (12) muaj.

4.Kur ka shkak të bazuar dhe bindës për të besuar se ekziston rrezik i përgjithshëm
apo rrezik i dhunës nëse lirohet i pandehuri në procedurë paraprake, vazhdimi i
paraburgimit nga paragrafi 3.të këtij neni mund të vazhdohet edhe për gjashtë (6)
muaj tjerë për një maksimum të përgjithshëm të paraburgimit prej tetëmbëdhjetë
(18) muaj.

5. Nëse aktakuza nuk ngritët para kalimit të afateve të parapara në paragrafët 2., 3.
dhe 4.të këtij neni,i paraburgosuri lirohet.

Me KPPRK me qëllim të mbrojtjes së të drejtës për një gjykim në kohë të arsyeshme
afatet kohore janë ndryshuar, ashtu që krahasuar me kodin e vjetër afatet kohore për
ndërmarrjen e veprimeve procedurale si nga ana e gjykatës e po ashtu edhe nga palëve në
procedurë janë reduktuar në atë mënyre që të mundësojnë zhvillimin e procedurës
penale pa zvarritje.
Me (KDM), është garantuar një respektim i tëKodin e Drejtësisë për të Mitur64

drejtave të fëmijëve dhe të miturve ashtu që afatet kohore procedurale janë shkurtuar
në atë masë me qëllim të zbatimit të parimeve udhëzuese të përcaktuara në nenin 3, ku
në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet se: “Sistemi i drejtësisë për të mitur synon
mirëqenien e të miturit dhe siguron që çdo reagim ndaj kryerësve të mitur të jetë
gjithmonë në proporcion me rrethanat e kryerësit dhe veprës penale”.Në paragrafin 6
parashikohet se:“Çdo i mitur i privuar nga liria ka të drejtë në ndihmë të menjëhershme
ligjore dhe ndihmë tjetër adekuate, si dhe të drejtën për të kundërshtuar ligjshmërinë e
privimit të tij nga liria pranë një gjykate të pavarur dhe të paanshme,si dhe në procedurë
të menjëhershme.Më tej në nenin 65,paragrafi 2,parashikohet se“Arresti i përkohshëm
apo ndalimi i të miturit nuk mund të kalojë periudhën njëzetekatër (24) orësh. Pas
kalimit të kësaj periudhe, policia e liron të miturin, përveç nëse gjyqtari për të mitur
cakton paraburgim”.Ndërsa me nenin 68,paragrafi 2,përcaktohet se“Përjashtimisht nga
paragrafi 1. i këtij neni, i mituri nuk mund të mbahet në paraburgim më shume se
64 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-193-alb.pdf, Ligji nr. 2010/3 - L- 193, është

miratuar në Kuvend me 08.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së
Kosovës nr. DL-039-2010, Datë 28.07.2010.
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dymbëdhjetë (12) muaj nga dita e arrestit”. Gjithashtu edhe afati për ankesë në këtë
procedurë kundër aktvendimit apo aktgjykimit, është 8 ditë, për dallim nga procedura
për madhorë ku ky afat është 15 ditë, e përcaktuar me nenin 77 të KDM.Bazuar në
dispozitat e KPPK dhe KDM, Republika e Kosovës ka bazë ligjore e cila siguruan
mbrojtjen e të drejtës sa i përket “Detyrimit për tu paraqitur para gjykatës”, i cili afat
sipas jurisprudencës së GJEDNJ,vlerësohet të jetë një ose maksimum dy ditë .65

Me me plotësim dhe ndryshim meLigjin për Procedurën Kontestimore (LPK),66 67

nenin 10 përcaktohet se:
10.1 Gjykata ka për detyrë të përpiqet që procedura të zhvillohet pa zvarritje dhe

me sa më pak shpenzime, si dhe të bëjë të pamundur çdo shpërdorim të së
drejtave procedurale që u takojnë palëve sipas këtij ligji.

10.2 Po që se palët, ndërhyrësit, përfaqësuesit ligjor apo me prokurë të tyre, me
qëllim që t'i dëmtojnë të tjerët, që është në kundërshtim me zakonet e mira,
mirëbesimin dhe ndërgjegjen, i shpërdorojnë të drejtat qe u janë njohur me
këtë ligj,gjykata kundër tyre do të caktojë dënime me të holla ose masa të tjera
ligjore.

10.3 Nëse palët, ndërhyrësit, përfaqësuesit ligjorë ose përfaqësuesit e autorizuar
vazhdimisht i shpërfillin urdhrat e gjykatës, dështojnë të ofrojnë informacion
sipas mandatit në këtë ose në ndonjë ligj tjetër në fuqi, ose dështojnë të
paraqiten në seancat e caktuara,me qëllim që ta vonojnë procedimin e lëndës,
gjykata mund të urdhërojë gjoba në të holla ose të zbatojë masa të tjera të
përcaktuara me ligj.

Në procedura e veçanta në kontestet nga marrëdhënia e punës dhe ato lidhur me
pengim posedimin procedurat dhe afatet janë më të shkurta. Kështu sipas nenit 475
është përcaktuar se “Në kontestet nga marrëdhënia e punës, e sidomos me rastin e
caktimit të afateve dhe konvokimit të seancave gjyqësore, gjykata gjithmonë do të ketë
parasysh nevojën e zgjidhjes së ngutshme të kontesteve nga marrëdhënia e punës”.
Ndërsa afati për përmbushje vullnetare të detyrimit dhe sipas ankesës është 7 ditor, në
krahasim me procedurat e tjera ku afati është 15 ditor.Sipas nenit 479 është përcaktuar
se “Me rastin e caktimit të afateve dhe konvokimit të seancave gjykata gjithmonë i
kushton kujdes nevojës së zgjidhjes së ngutshme të kontesteve për shkak të pengimit të
posedimit,por duke marrë parasysh natyrën e secilit rast konkret”,ku në këto konteste
afati për ankesë gjithashtu është 7 ditorë.

65 Shih “Udhërrëfyes për përdorimin e Konventës Evropianë për të Drejtat e Njeriut”-Detyrimet
Pozitive sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, nga autor Jean-Francois dhe Akandji-
Kombe, Manualet e të Drejtave të Njeriut Nr. 7, Drejtoria e Përgjithshme e të Drejtave të njeriut,
Këshilli i Evropës, faqe 63.

66 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L006_al.pdf, Ligji nr. 2009/3-L-006, është
miratuar në Kuvend me 30. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së
Kosovës nr. DL-045-2008, datë 29.07.2008.

67 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/118 Ligji për ndryshimin e ligjit për procedurën
kontestimore.pdf, Ligji nr. 2012/04-L-118, Ligji është miratuar në Kuvend me 13.09.2012, kurse është
shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-045-2012, Datë 28.09.2012.
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Sipas Kreut XI Vendimet Gjyqësore,neni 141,përcakton si në vijim:
141.1 Kur Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut konstaton se është shkelur

ndonjë e drejtë ose liri themelore e njeriut e paraparë në Konventën
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive të Njeriut dhe në
Protokollin plotësues të Konventës, pala brenda afatit prej tridhjetë (30)
ditësh nga dita që ka marrë formë të prerë vendimi i Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut,mund të parashtrojë kërkesë për ndryshimin e vendimit me
të cilin është shkelur ajo.

141.4 Në procedurën e përsëritur gjykata është e detyruar që t'i marrë në
konsideratë qëndrimet e shprehura në vendimin e formës së prerë të
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me të cilin është konstatuar
shkelja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

Me LPK, me qëllim të ekonomizimit dhe mos zvarritjes së procedurës gjykata ka të
drejtë të nxjerr edhe aktgjykime të llojit si: aktgjykim për shkak të pa dëgjueshmërisë /
mosbindjes (neni 149);Aktgjykimi për shkak të mungesës (neni 150),si dhe aktgjykimi pa
shqyrtim kryesor të çështjes,konform nenit 151.

Ligji për Procedurën Përmbarimore68,me nenin 6“Urgjenca dhe rendi i veprimit”,
parashikon si në vijim:

1. Në procedurën e përmbarimit organi përmbarues ka për detyrë të veprojë me
ngutshmëri.

2.Organi përmbarues ka për detyrë që lëndët t'i marrë në punë sipas radhës që i ka
pranuar,përpos kur natyra e kredisë ose rrethanat e posaçme kërkojnë që organi
përmbarues të veprojë ndryshe.

3. Organi përmbarues mund të konkludojë se natyra e kredisë kërkon trajtim të
përshpejtuar të rastit nëse ka rrezik legjitim që pasuritë e debitorit në atë rast të
mos jenë në dispozicion për konfiskim apo do t'i bie vlera shumë në rast të
vonesës. Gjyqtari mund të pranojë 5 ekzistimin e rrethanave të veçanta, dhe të
veprojë shpejt, në rastet që kanë të bëjnë me punësimin, çështjet familjare,
alimentacionin apo pagesat për fëmijë nëse interesat e palës mund të ndikohen
negativisht si rezultat i vonesës.

Bazuar në analizën e ligjit në fuqi në Republikën së Kosovës,mbrojtja dhe respektimi i të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut janë garantuar dhe avancuar sipas standardeve
evropiane,si në fushën penale e po ashtu edhe në atë civile.

68 http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji për procedurën permbarimore.pdf,
Ligji.nr.2012/04-L-139, i miratuar në Kuvend me 20.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-01-2013, Datë 03.01.2013
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III. Fushëveprimi i të Drejtës për Gjykim Brenda një Afati të
Arsyeshëm
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut,me nenin 6,paragrafi 1,përkufizon se kjo e
drejtë ka të bëjë jo vetëm me çështjet penale por nënkupton edhe çështjet civile.
Gjithashtu neni 5,paragrafi 3,ofron garanci shtesë për personat e arrestuar apo ndaluar,
në pritje për një gjykim në çështje penale.Fushëveprimi i nenit 6,pargrafi 1,pra është më i
gjerë se ai i nenit 5,paragrafi 3,pasi ky nen ka shtrirje vetëm në fushën penale,ndërsa neni
6,paragrafi 1,ka shtrirje si në çështjet penale e po ashtu dhe në ato civile,e drejtë kjo që
përkufizohet si “e drejtë për të ju drejtuar gjykatës”.Garancitë e përgjithshme po ashtu
kanë të bëjnë me të drejtën për një proces të drejtë dhe të drejtën për ankim, të drejta
këto të mbrojtura me neni 6,paragrafi 1 dhe nenin 13 i cili përcakton se“ Çdokush,të cilit
i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, ka të drejtën e në
zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar, pavarësisht se shkelja është kryer nga
persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve zyrtare”.Detyrimi për ekzekutimin
e vendimeve gjyqësore, sipas jurisprudencës së GJEDNJ rëndësia pozitive e nenit 6,
paragrafi 1,është zgjeruar me vendimin Horsby vs.Greqisë ,vendim i 19 marsit 1997,në69

të cilin Gjykata vlerësoi se“zbatimi i një gjykimi ose vendimi i në juridiksioni,cili do çoftë
ai,duhet të konsiderohet,në bazë të nenit 6,si pjesë përbërëse e Procesit” .70

Në rastin Horsby c. Greqisë, në paragrafin 40 të aktgjykimit, Gjykatat konstaton si në
vijim”

40. Gjykata shprehet se në bazë të rasteve të saj gjyqësore, Neni 6 § 1 i siguron
çdokujt të Drejtën të paraqesë ankesa në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij
civile, përpara një gjykate ose arbitrazhi; ne këtë mënyre ai ushtron “të drejtën
për gjykim”,nga e cila e drejta per t'ju drejtuar gjykatës,e cila është e drejta për
të filluar një proces përpara një gjykate për çështje civile, përbën një aspekt
(shiko Philis kundër Greqisë (nr.1) vendim i 27 Gushtit 1991,seriaA nr.209,p.20
& 59).Megjithatë,kjo e drejte do te jete iluzive,nëse sistemi ligjor i brendshëm i
një vendi anëtar lejon që një vendim gjyqësor i formës së prerë i detyrueshëm
për zbatim të mbetet i pazbatueshëm,duke dëmtuar interesat e një pale.Është e
pamundur që Neni 6 të përshkruaje në hollësi garancitë procedurale që u
ofrohen palëve – procesi të jetë i drejte, publik dhe i shpejtë – pa mbrojtur
zbatimin e vendimeve gjyqësore; interpretimi i Nenit 6 sikur ka lidhje ekskluzive
me të drejtën për t'ju drejtuar gjykatës dhe zhvillimi të procesit, do te çonte në
krijimin e situatave jo në përputhje me parimin e shtetit ligjor, të cilin Shtetet
Anëtare kanë rënë dakord ta respektojnë që në momentin e ratifikimit të
Konventës (shiko mutatis mutandis, Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar,
vendim i 7 Majit 1974, seria A nr.18, pp. 16-18, §§ 34 - 36). Ekzekutimi i vendimi
gjyqësor të dhënë nga një trup gjykues duhet të shikohet si një Pjesë përbërëse e
një “gjykimi” për qëllimet e parashikuara ne Nenin 6; për më tepër Gjykata

69 CASE OF HORNSBY v. GREECE Albanian Translation.pdf, vendimi i 19 marsit 1997, § 40,
përmbledhje e një versioni në gjuhën shqipe

70 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"
appno":["18357/91"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-58020"]}  vendimi i 19
marsit 1997, § 40
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tashme e ka pranuar këtë parim që ka të bëjë me gjatësinë e procesit (shiko, se
fundi, vendimet e çështjes Di Pede kundër Italisë dhe Zappia kundër Italisë,
përkatësisht të 26 Shtatorit 1996,Raporte tëVendimeve dhe Gjykimeve 1996 -
IV, f.1383 -1384, §§ 20 -24 dhe f.1410 -1411, §§ 16 -20).Apo rasti (Van de Hurk
kundërVendeve të Ulta 1994).

IV. Shkaqet e Zvarritjes së Paarsyeshme të Procedurave
Gjyqësore
Për të bërë një analizë të shkaqeve të zvarritjes se paarsyeshme të procedurave
gjyqësore në një shtet, padyshim se duhet pasur parasysh zhvillimin socio-ekonomik të
një vendi,me qëllim të gjetjes se zgjidhjeve të duhura për tejkalimin e kësaj problematike.
Sipas një raporti të publikuar nga punëtoria e Komitetit të Ministrave të Këshillit të
Evropës, me temë “Përmirësimi i mjeteve juridike kombëtare, me theks të veçantë në
rastet e zgjatjes së paarsyeshme të procedurave gjyqësore”, punëtori e mbajtur me
iniciativën e Kryesuesit nga Polonia , theksohet se problemi zgjatjes se procedurave71

gjyqësore është bërë përherë më i madh për arsye se me dekada ky problem ka shënuar
rritje dhe është zgjeruar dhe ka pas shtrirje gjeografike në të gjithë Evropën.
Zhvillimi i ekonomisë dhe teknologjisë,ka quar te paraqitja e rasteve më komplekse,për
zgjidhjen e të cilave nevojitet kohë më e gjatë. Po ashtu përkushtimi i shteteve për
fuqizimin e sundimit të ligjit, ka ndikuar në rritjen e numrit të rasteve, duke pasur
parasysh këtë edhe si një mënyrë për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve e akteve të
natyrës administrative.Ngjashëm,ka ndikuar edhe avancimi në mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, duke rritur numrin e rasteve të paraqitura në gjykatë, dhe si pasojë e kësaj edhe
zgjatjen e kohës për të marrë një vendim nga ana e organeve gjyqësore. Shkaqet për
grumbullimin e lëndëve ndryshojnë sipas vendeve, sistemit të drejtësisë dhe kulturës
ligjore.
Sipas një analize dhe studimi krahasues ,mbrojtja efektive e së drejtës për gjykim në një72

kohë të arsyeshme është një problem praktik në Kosovë. Sipas kësaj analize, raportet
ndërkombëtare kanë përsëritur të gjeturat dhe vërejtjet se administrimin e drejtësisë
dhe sundimi i ligjit në Kosovë ballafaqohet me probleme serioze për shkak të zvarritjes
të procedurave gjyqësore, grumbullimit të lëndëve të pazgjidhura dhe të ngjashme .73

Sipas këtij Raporti të Grupit Ndërkombëtar të Krizave, shkaqet janë të ndryshme, por
siç shihet një ndër shkaqet është edhe se aktualisht Kosovës i mungon një kornizë ligjore
që do të merrej me zvarritjen e procedurës.

71 http://www.echr.coe.int/Documents/Pub_coe_Domestics_remedies_2006_ENG.pdf
72 E Drejta Kushtetuese në Evropën Juglindore,“Gjykatat Kushtetuese në Kosovë, Serbi, Shqipëri dhe

Hungari, në mes të Gjykatave të Rregullta dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, artikull
nga autori Slloven Peter Pavlin, Kryesues i Divizionit për Ligjin e Ekzekutimeve dhe Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Drejtësisë së Sllovenisë, si dhe Ekspert i Jashtëm dhe Këshilltarë
në Ministrinë e Drejtësisë të Republikës së Kosovës, faqe 91, publikuar nga GIZ në vitin 2012.

73 http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/204-the-rule-of-law-in-independent-
kosovo.aspx?alt_lang=sq
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Me qëllim të gjetjes së problemit për zvogëlimin e lëndëve të grumbulluara Këshilli
Gjyqësor i Kosovës ka hartuar dhe miratuar në gusht,2013“Strategjinë Kombëtare për
Reduktimin e Lëndëve të Vjetra dhe Planin e Veprimit për zbatimin e saj. Sipas kësaj”74

Strategjie reduktimi i lëndëve të vjetra është një nga çështjet më kritike me të cilat
përballet gjyqësori i Kosovës. Qëllimi i kësaj Strategjie është paraqitja e një vizioni të
përgjithshëm strategjik për adresimin e lëndëve të vjetra të cilat ekzistojnë nëpër
gjykatat e Kosovës, dhe se kjo Strategji do të udhëzojë përpilimin e politikave, të
rregulloreve të brendshme, të procedurave, standardeve, si dhe të nismave,ndërhyrjeve
dhe veprimeve.

V. Kohëzgjatja e Procedurës-Kriteret e Gjykatës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut
Sa i përket standardit “afat i arsyeshëm, i parashikuar me nenin 6, paragrafi 1, është
standard subjektiv që mund të ndryshojë për çështjet penale dhe ato civile. Faktorët të
cilët Gjykata dhe Komisioni i shqyrtojnë për të vendosur nëse një procedurë e caktuar i
është përmbajtur ose jo standardit të “afatit të arsyeshëm” janë: Ndërlikueshmëria e
lëndës,mënyra se si autoritetet kombëtare e trajtuan çështjen, aspektet e sjelljes së vet
aplikuesit që mund të kenë ndikuar në ndonjë vonesë, si dhe rrethana të veçanta të cilat
mund të kenë justifikuar zgjatjen e procedurës. Kërkesat për mjete juridike kundër
procedurave të tej zgjatura vlerësohen në mënyrë individuale dhe ndryshojnë varësisht
nga natyra e rastit që duhet vlerësuar.
Po ashtu është me rëndësi të dihet se kur konsiderohet se fillon afati dhe kur pushon ai.
Sipas një Udhëzuesi për KEDNJ Në çështjet penale konsiderohet se afati fillon në75.
momentin kur “njoftimi zyrtar i është dhënë individit nga autoriteti kompetent për një
pretendim se ai ka kryer një vepër penale”, (rasti De Weer kundër Belgjikës 1980).
Gjykata ka hedhur poshtë argumentet e qeverisë sipas të cilave pamjaftueshmëria e
personelit ose mangësitë e përgjithshme administrative janë motive të mjaftueshme për
të mos respektuar standardin“afat i arsyeshëm” (De Cubber kundër Belgjikës 1984 dhe
Guincho kundër Portugalisë 1984).
Sa i përket çështjeve civile Gjykata ka konstatuar shkelje të nenit 6 në çështjet ku
procedura e zgjidhjes së martesës ka zgjatur 9 vite (Bock kundër RFGJ 1989),rasti tjetër
ku u deshën 7 vite e 7 muaj për të kaluar një çështje nga niveli i gjykatës administrative të
shkallës së parë në Këshillin e Shtetit (H kundër Francës 1989), dhe rasti ku vendimi
përfundimtar i një çështje për zhdëmtim u mor pas 6 viteve e 7 muajsh (Neves Silva
kundër Portugalisë 1989).
Sipas nenit 5 të Kushtetutës së Kosovës, Gjykata Kushtetuese është e obliguar që të
veprojë sipas jurisprudencës së GJEDNJ kur ka të bëjë me shkeljet e të drejtave të
74 http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/final---backlog-reduction-strategy-(3)-ALB_846866.pdf,

vizituar më 14 tetor 2014.
75 Udhëzues i Shkurtës për Konventën Evropianë për të Drejtat e Njeriut, e autores Donna Gomien,

Prefesoresh e Asociuar në Institutin Norvegjez për të Drejtat e Njeriut, Universiteti i Osllos,
publikuar në Shtator 1998.
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njeriut. Kjo nënkupton se Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës duhet të
zbatojë praktikën gjyqësore të GJEDNJ në çdo rast që ka të bëjë me procedura e
stërzgjatura. Kosova si edhe shumë vende të tjera në tranzicion, ballafaqohen me një76

situatë ekstreme. Sipas statistikave publike të përgatitura nga Këshilli Gjyqësor dhe
Prokurorial i Kosovës, procedurat e stërzgjatura në Kosovë përfshijnë rastet që kanë
mbetur pa u zgjidhur që nga ditët e komunizmit si dhe disa raste të vrasjeve .77

Sa i përket kriterit të kompleksitetit të çështjes për të cilën nevojitet një kohë më e gjatë
për të zgjidhur një rast të kësaj natyre, Gjykata në raste të tilla shumë komplekse, nuk
gjene shkelje të nenit 6,paragrafi 1, për arsye se duhet të ndermirën një sërë veprimesh
për të zgjidhur një rast të tillë.Gjykata gjene se rastet janë komplekse duke u bazuar në
numrin e madh të pandehurve, numrit të madh të të akuzuarve dhe numrin e madh të
transaksioneve financiare ,volumi i lëndës , shumë dëshmitarë në vende të ndryshme,78 79
disa bashkëkryerës dhe disa akuza serioze dhe të ndryshme, bashkimi i procedurave ,80

nevoja për të pranuar shkresat e lëndës në një vend tjetër ,etj.81

Sa i përket sjelljes së vet aplikuesit, ka raste kur aplikuesi qëllimisht i zvarrit procedurat,
apo aplikuesi i shfrytëzon maksimalisht të gjitha mjetet e lejuara ligjore, dhe në këtë
mënyrë procedurat zvarriten. Në rastin edhe pse procedura ka zgjatur 15 vite në
çështjen civile,Gjykata ka vendosur se sjellja e aplikuesit i cili ka kërkuar së paku 15 herë
shtyrje të procedurës, dhe nuk ka kundërshtuar shtyrjen në 6 raste nga pala e kundërt,
dhe Gjykata ka gjetur se padia e aplikuesit në GJEDNJ ishte e pabazuar82 .
Sa i përket kriterit të sjelljes së autoriteti kombëtarë,aty ku shteti ka krijuar mekanizma
gjyqësorë dhe administrativ të komplikuar dhe të mbivendosur,për zgjidhjen e çështjeve
civile, vonesat që rrjedhin prej tyre mund të përbëjnë shkelje të nenit 6, paragrafi 1
(Guillemin kundër Francës 1997).Gjykata nuk ka marrë parasysh argumentet qeveritare
se rrethanat politike mund të justifikojnë vonesat e gjata, aty ku ato rrethana lindën pas
fillimit të procesit (Pammel kundër Gjermanisë 1997) dhe (Probstmeier kundër
Gjermanisë 1997),apo rasti Kambourov kundër Bullgarisë,në vijim.Është e paqartë se a
do të bëjë GJEDNJ ndonjë përjashtim lidhur me procedurat tepër të gjata në Kosovë
duke pasur parasysh historikun e saj të veçantë. Apo rasti lidhur me zgjatjen e
procedurave për rehabilitimin gjyqësor të personave të dënuar .83

Ndonëse në përgjithësi Gjykata i lejon Shtetit më shumë tolerancë lidhur me zgjatjen e
procedurave në çështjet civile se sa atyre në çështjet penale, në rastet e veçanta dhe të
natyrës urgjente Gjykata i është përmbajtur gjithnjë një standardit të rreptë në çështjet

76 Komentet e bëra nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Prof. .Dr. Enver Hasani.
77 Antologji e Çështjeve Thelbësore Kushtetuese, Rezultatet e një Shkëmbimi Profesional Ndërmjet

Gjyqtarëve të Gjykatave Kushtetuese të Kosovës dhe Gjermanisë, përditësuar së fundi më 31 Tetor
2012, publikuar nga GIZ 2013.

78 Yankov v. Bullgarisë,App.Nr.39084/97, GJEDNJ ( 11 Mars 2004) , par. 204.
79 Wloch v. Polonisë,App. Nr.27785/95, GJEDNJ (17 Janar 2001), par.147.
80 Diana v.Italisë,App. Nr.11898/85, GJEDNJ (27 Shkurt 1992), par. 17.
81 Manzoni v. Italia,App.Nr.11804/85, GJEDNJ (2 Shkurt 1991), par.18.
82 Ciricosta dheViola v. Italia,App.Nr.19753/85, GJEDNJ (4 Dhjetor 1995), par.32.
83 Alexandre v. Portugalia,App.Nr.33197/09, GJEDNJ (20 Nëntor 2012, par. 157,
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2012_ENG.pdf
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që kundërshtojnë zgjatjen e procedurave të kompensimit që janë ngritur nga individë të
infektuar me HIV nëpërmjet marrjes së gjakut të infektuar, raste këto të natyrës më
urgjente (X kundër Francës 1992),Karakaya kundër Francës 1997, dhe (A dhe të tjerë
kundër Danimarkës 1996).

VI. Sfidat dhe Mundësitë për Mbrojtjen Efektive të së Drejtës
për Gjykim Brenda një Afati të Arsyeshëm në Republikën e
Kosovës
Sipas raporteve të ndryshme që monitorojnë sistemin gjyqësorë të Kosovës,një ndër të
cilat është edhe Raporti i Progresit 2014 , i Komisionit Evropian, në pjesën në të cilën i84

referohet sistemit gjyqësor, përkatësisht efikasitetit, thekson se gjyqësori i Kosovës
duhet të adresojë çështjen e lëndëve të grumbulluara të pazgjidhura,dhe pavarësisht nga
opinioni publik ose politik, të ngritë aktakuza bazuar në provat e pranueshme të
mbledhura dhe të nxjerr aktgjykime të arsyetuara mirë dhe në kohën e duhur.Më tej në
këtë raport theksohet se edhe pse gjykatat dhe prokuroritë i janë përshtatur mirë
ndryshimeve strukturore në vitin 2013,zbatimi i plotë i reformës e cila duhet të qojë në
më shumë efikasitet, është ende në pritje, dhe se numri i madh i lëndëve të pazgjidhura
është një nga shqetësimet kryesore. Raporti thekson se Këshilli Gjyqësor ka miratuar
strategjinë për zgjidhjen e lëndëve të grumbulluara . Gjithashtu, raporti, në kontekst85

pozitiv thekson certifikimin e noterëve,përmbaruesve privat, si dhe ngritjen e numrit të
rasteve të zgjidhura në procedurën për zgjidhjen alternative të rasteve, atë të
ndërmjetësimit. Në raport theksohen edhe numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve dhe
prokurorëve, mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve të specializuar në fusha specifike,
mungesën e një baze të centralizuar të të dhënave për të kaluarën kriminale,mungesën e
një sistemi tëTI për ndarjen dhe menaxhimin e lëndëve,dhe çështje të tjera,që ndikojnë
në efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe paraqesin sfida të cilat duhet adresuar.Gjithashtu
raporti potencon edhe çështje që kanë të bëjnë me pavarësinë,paanshmërinë,emërimin,
performancën dhe llogaridhënien, legjislacionin, buxhetin, dhe sfida tjera me të cilat
ballafaqohet sistemi gjyqësor në Republikën e Kosovës, si dhe çështjen e sundimit të e
ligjit dhe luftën kundër korrupsionit.
Gjithashtu Raporti potencon edhe çështjet sa i përket qasjes në drejtësi.Më tej thekson
se autoritetet Kosovare duhet të ndërmarrin hapa për të përmirësuar qasjen në drejtësi
për fëmijët, gratë dhe viktimat e trafikimit, në këtë kontekst adreson edhe çështjen e
zyrave për ndihmë juridike falas.Gjithashtu thekson nevojën për nxjerrjen dhe zbatimin
e akteve lidhur me certifikimin e përkthyesve dhe interpretëve në gjykata.
Nga kjo që u theksua më lartë mund të konkludohet se sfidat për mbrojtjen efektive të së
drejtës për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm në Republikën e Kosovës, janë të
shumta.
84 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-kosovo-progress-report_en.pdf

faqe 14 (vizituar me 15.10.2014.
85 http://www.drejtesia-ks.org/repository/docs/Strategia%20shteterore-per%20Zvogelimin-Lendeve-

Shqip.pdf  lexuar me 10.10.2014
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Sipas një studimi dhe analize ,mundësitë për mbrojtjen efektive të së drejtës për gjykim86

brenda një afati të arsyeshëm në Republikën e Kosovës, klasifikohen si mundësi e
zgjidhjes nga:Gjykata Kushtetuese,Këshilli Gjyqësor, gjykatat e rregullta dhe Ministria e
Drejtësisë. Sipas këtij studimi një ndër shkaqet e vonesave në zgjidhjen e rasteve është
edhe mungesa kornizës ligjore për të adresuar vonesën në ndarjen e drejtësisë. Sipas
këtij studimi gjykatave të rregullta u mungon baza ligjore për të shqyrtuar paditë për
shkeljen e së drejtës për një gjykim në kohë të arsyeshme.Sipas këtij studimi Republikës
së Kosovës, në bazë të Kushtetutës dhe KEDNJ, e cila është direkt e aplikueshme,
praktikës së obligueshme gjyqësore të GJEDNJ dhe akteve të Këshillit të Evropës, i
kërkohet që të nxjerr rregullative të detajuar për të zgjidhur vonesat në procedurat
gjyqësore. Po ashtu në këtë studim theksohet se Gjykata Kushtetuese përkohësisht
mund ta mbush këtë zbrazëtirë, mirëpo legjislativi shumë shpejtë duhet të merret me
këtë çështje për të gjetur zgjidhje të përhershme në mënyrë që ligji në fuqi në Kosovë të
jetë në harmoni me standardet Evropiane. Në ndërkohë, Gjykata Kushtetuese dhe
gjykatat e rregullta duhet në frymën e bashkëpunimit të merren me rastet e vonuara.Në
të vërtet, mbrojtja efektive e të drejtës për një gjykim në kohë të arsyeshme është një
ndërveprim i Gjykatës Kushtetuese dhe gjykatave të rregullta dhe GJEDNJ, që kërkon
një ndjeshmëri të veçantë dhe bashkëpunim në mes të gjithëve, në interes të palëve të
cilët kërkojnë drejtësi.

Përfundimi
GJEDNJ në praktikën e saj gjyqësore thirret se shtetet janë përgjegjëse për organizimin
e sistemit gjyqësor me qëllim që të sigurojnë dhe përmbushin mbrojtjen e të drejtave të
përcaktuara me nenin 6 të KEDNJ. Mund të thuhet se Sistemi Gjyqësor në Kosovë nuk
është organizuar dhe pajisur në formën e dëshiruar që do të mundësonte përmbushjen e
përgjegjësive dhe detyrave ashtu siç duhet, duke pasur parasysh numrin e madh të
lëndëve të grumbulluara me vite si dhe proceduarat e tej zgjatura gjyqësore për zgjidhjen
e rasteve,veçanërisht në fushën civile.
Sipas RaportitVjetor të GJEDNJ të vitit 2013 , pasqyrohet roli i vendimeve të GJEDNJ87

dhe efektit të praktikës së saj gjyqësore në reformat e zbatuara në nivelin kombëtar, në
mënyre që shtetet anëtare të gjejnë dhe zbatojnë mekanizma shtetëror për mbrojtjen e
të drejtës për një gjykim në kohë të arsyeshme. Raporti pasqyron praktikën e saj
gjyqësore gjatë vitit 2012- 2013,dhe efektet e vendimeve të saj në gjetjen e zgjidhjeve për
mbrojtjen e kësaj të drejte në nivel kombëtar.Më tej në raport thesohet se çfarë mësimi
mund të nxirret nga ata shembuj të praktikës gjyqësore? Shumë e thjeshtë, janë shtetet
ato që krijojnë mjete efektive në nivel kombëtar për mbrojtjen e kësaj të drejte.

86 E Drejta Kushtetuese në Evropën Juglindore,“Gjykatat Kushtetuese në Kosovë, Serbi, Shqipëri dhe
Hungari, në mes të Gjykatave të Rregullta dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, artikull
nga autori Slloven Peter Pavlin, Kryesues i Divizionit për Ligjin e Ekzekutimeve dhe Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Drejtësisë së Sllovenisë, si dhe Ekspert i Jashtëm dhe Këshilltarë
në Ministrinë e Drejtësisë të Republikës së Kosovës, faqe 91, publikuar nga GIZ në vitin 2012.

87 http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2013_ENG.pdf
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Republika e Kosovës është në proces të anëtarësimit në Këshillin e Evropës dhe si
rrjedhojë e këtij procesi, duhet ta pyesim vetën se si e shohim në të ardhmen sistemin e
mbrojtjes së të drejtave të njeriut bazuar në parimet dhe vlerat e një sistemi evropian.
Çfarë sistemi duam tua lëmë gjeneratave që do vinë.Është ky vizioni për një sistem, i cili
duhet të na udhëheq në hapat dhe veprimet konkrete për të ardhmen,për të siguruar një
sistem efektiv, efikas dhe profesional, gjithnjë duke pasur parasysh një gjyqësor të
pavarur dhe të paanshëm.
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Mentor Bajraktari – kandidatë për gjyqtarë

GJYKATA E DREJTËSISË E
BASHKIMIT EVROPIAN DHE
PROCEDURA PËRVENDIM
PRELIMINAR

Abstrakti
Arsye e trajtimit të Gjykatës Evropiane të Drejtësie,është se pasi qe kjo
gjykate luan rol shumë të rëndësishëm në Bashkimin Evropian ku si
detyrë e saj është të siguroj që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të
zbatohet në mënyrë uniforme në të gjitha shtete anëtare, ndërsa
procedura preliminare që të parandalon që Gjykatat e shteteve të
ndryshme të BE-së me inicimin e kësaj procedure të mos e
interpretojnë të drejtën e BE-së në mënyra të ndryshme. Ky punim
përveç pjesës hyrëse përmban historikun e themelimit te Gjykate
Evropiane të Drejtësisë, Përbërjen e kësaj Gjykate, Kompetencën,
Procedurën për vendim Preliminare, Inicimi dhe Rolin që luan kjo
Procedurë në zbatimin e të drejtës së BE-së. Në fund të këtij punimi
është dhënë regjistri i literaturës së përdorur për nevojat e këtij punimi

Hyrje
Në nivel të BE-s janë formuar organe-institucione të drejtësisë me çka është siguruar
respektimi i të drejtave themelore në rastin e interpretimit dhe zbatimit të
marrëveshjeve lidhur me formimin e BE-s. Rëndësia e gjykatave evropiane sot është
shumë e madhe me çka tregon jo vetëm numri i lëndëve të drejtuara kësaj gjykate por
edhe vendimet dhe efektet të cilat kjo gjykatë i ka arritur.Gjykata për të cilën do të flasim
ka rol të rëndësisë së harmonizimit dhe interpretimin të drejtësisë evropiane dhe
njëkohësisht edhe për sigurinë e drejtë të të gjithë subjekteve të drejtësisë në BE.Lidhur
me këtë temë ekziston fakti që kemi të bëjmë me një numër të madh të lëndëve-rasteve
prej të cilave të gjitha janë të rëndësisë nga lëmia e drejtësisë.Po ashtu do flasim edhe për
procedurën për vendim preliminar e cila procedurë ka një rol shumë të rëndësishëm në
zbatimin e të drejtës së BE-së. Në këtë prezantim në mënyrë të hollësishme janë
përmbledhur përvoja aktuale gjyqësore si dhe të ashtu quajturat vendime klasike të cilat
në masë të madhe kanë ndikuar në zhvillimin e ligjit të komunitetit.
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1. Drejtësisë e Bashkimit Evropian
Gjykata e Drejtësisë garanton trajtimin e barabartë për të gjithë në suaza të drejtës së
BE-së. Kjo gjykatë ka rol themelor krahas trekëndëshit ndërinstitucional Këshillit-
Komisionit-Parlamentit për t'i dhënë përparësi të drejtës komunitare. Detyra e saj88

është të siguroj që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të zbatohet në mënyrë uniforme
në të gjitha shtete anëtare.Me fjalë tjera duhet të sigurojë që ligji çdoherë është identik
për të gjitha palët dhe në të gjitha rrethanat. Sipas disa mendimeve pos si institucion që
vepron në kuadrin e sistemit komunitar, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vepron edhe si
gjyq ndërkombëtarë si dhe si gjykatë e brendshme e shteteve anëtare të Bashkimit
Evropian. Gjykata e ka fuqinë dhe të drejtën e zgjedhjes së kontesteve ligjore mes
shteteve anëtare,institucioneve,bizneseve dhe individëve të Bashkimit Evropian.
Në bazë të dispozitës së nenit 19, paragrafi 1 tëTraktatit të Bashkimit Evropian, sistemi
gjyqësor i Bashkimit Evropian (gjegjësisht Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian)
përbëhet nga këto gjykata të pavarura:

- Gjykata e Drejtësisë
- Gjykata e shkallës së parë ( Gjykata e përgjithshme )
- Gjykata për shërbimin civil ( Gjykata e Funksionit Publik të BE-së )

Emri Gjykata Evropiane e Drejtësisë nënkupton emrin zyrtar për Gjykatën Drejtësisë,
Gjykatën e Përgjithshme dheTribunalin e Shërbimit Civil.Në vazhdimësi të këtij punimi
do të flasim për secilën gjykatë, për kompetencën tyre, përbërjen dhe organizimin e
këtyre gjykatave.

2. Gjykata e Drejtësisë, përbërja dhe organizimi i gjykatës
Gjykata e Drejtësisë është gjykata më e lartë e Bashkimit Evropian.Ajo është formuar në
vitin 1952,në bazë tëTraktatit të Parisit të vitit 1951 përThëngjill dhe Çelik.Selia e kësaj
Gjykate gjendet në Luxemburg.
Në vitin 1952 Gjykata është themeluar me 7 gjyqtarë,duke e lejuar edhe përfaqësimin e
secilit prej gjashtë shteteve anëtare. Nga një gjyqtarë u emëruan nga çdo shtet anëtar,
ndërsa gjyqtari i shtatë emërohej në sistemin e rotacionit nëpërmjet shteteve anëtare të
mëdha (Gjermanisë Perëndimore,Francës dhe Italisë) .89

Me traktatin së Nicës është paraparë se Gjykata Evropiane e Drejtësisë të përbëhet nga
një gjykatës nga secili shtet anëtarë i BE-së.Kjo do të thotë me anëtarësimin e shteteve
në BE-në do të rritet edhe numri i gjykatësve kështu që të përfaqësohen të gjitha
sistemet nacionale ligjore.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë përbëhet nga 28 gjyqtarë, të cilët vijën 28 shtete anëtare
të BE-së.

88 Evropa-Yves Doutiaux dhe Christian Lequesne , Faqe.123
89 E drejta e Bashkimit Evropian – Prof. Emrush Ujkani, Faqe.109
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2.1 Gjyqtarët e Gjykatës së Drejtësisë
Gjyqtarët emërohen nga qeveritë e shteteve anëtare me marrëveshje të përbashkët.
Gjyqtarët zgjidhen ato personalitete me karakter të lartë profesional dhe etik, të cilët
janë anëtarë të gjykatave supreme nacionale dhe ofrojnë të gjitha garancitë e pavarësisë
dhe i ofrojnë të gjitha kushtet për ushtrimin e funksioneve më të larta gjyqësore në
vendet e tyre. Kushtet për emërim janë të parapara me nenet 253 dhe 254 tëTraktatit
mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian dhe në nenin 19 par.2 tëTraktatit të Bashkimit
Evropian. Gjyqtarët emërohen me mandat 6 vjeçar, i cili mundë të ripërtërihet me një
ose dy periudha të mëtejme 3 vjeçare.
Gjyqtarët e gjykatës Evropiane e zgjedhin në mesin e tyre Kryetarin e Gjykatës së
Drejtësisë për një mandat 3 vjeçar. Një rizgjedhje e Kryetarit të Gjykatës është e
lejueshme.Ai ka për detyrë që të drejton punimet dhe mbledhjet e gjykatës, po ashtu
ndanë çështje në dhoma të caktuara sipas kritereve të caktuara nga gjykata, për çdo
çështje ai cakton gjykatësin raportues, cakton afatet e procedurës dhe datat e
audiencave dhe të diskutimeve.Për më tepër ai vendos për procedurës të shkurtuar me
vendim të justifikuar për kërkesat për masën e përkohshme.
Mënyra e punës së këtyre gjykatësve është e rregulluar me statutin e gjykatës së BE-së
(protokollin zyrtar të gjykatës) dhe rregulloren e punës së kësaj gjykate. Zakonisht
Gjykata mblidhet në sesione (Dhoma) të përbëra nga 3 (tre) ose 5 (pesë) gjyqtarë, por
në rastet kur kërkohet nga një shtet anëtarë ose nga një institucion komunitarë që është
palë në një çështje ajo mblidhet në sesionin (Dhomën) të përbërë nga 13(trembëdhjetë)
gjyqtar dhe kjo kryesohet nga kryetari i Gjykatës.Gjykata po ashtu do të mblidhet edhe
si Gjykatë e plotë kur rastet janë sjellë në përputhje me nenet 228 (2), 245 (2), 247 (2)
apo edhe 286 (6) tëTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian,por gjithashtu edhe
atëherë kur konsideron se rasti i sjellë para saj është i një rasti të veçantë .90

2.2 Roli i avokatit të Përgjithshëm
Avokati i përgjithshëm është një figurë,e huazuar nga sistemi Francez, roli i të cilit është
që të vihet në shërbim të interesit të përgjithshëm të së drejtës komiunitare,duke dhënë
një garanci më të madh dhe të ekuilibruar dhe të përgatitjes teknike të Gjykatës së
Drejtësisë.
Gjykata asistohet me 10 (dhjetë) avokat të përgjithshëm,ku 5 (pesë) prej tyre vijnë nga
shtetet më të mëdha anëtare të BE-së si Gjermania,Franca,Italia,Britania e Madhe dhe së
fundi Polonia, që përfaqësohen me nga një avokat të përgjithshëm me status të
përhershëm, ndërsa pjesa tjetër vinë në rotacion bazë të alfabetit të shteteve anëtare.
Mirëpo ky numër i avokatëve të përgjithshëm mund të rritet sipas kërkesës së gjykatës.
Ata emërohet me mandat 6 vjeçar.Procedura e emërimit të tyre u përgjigjet kritereve të
njëjta për emërimin e gjyqtarit.Avokatët e përgjithshëm kanë status dhe privilegje të
njëjta me gjyqtaret dhe mund të thuhet se janë lloj i gjyqtarit në vete.Ata janë tërësisht të
pavarur nga gjykata dhe nuk janë të ngarkuar për të mbrojtur ndonjë interes të veçantë
gjatë ushtrimit të përgjegjësive të tyre.

90 E drejta e Bashkimit Evropian – Prof. Emrush Ujkani, Faqe.114
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Qysh nga themelimi i Gjykatës së Drejtësisë ka qenë e paraparë që secili rast para kësaj
gjykate duhet të ketë nga një avokat të përgjithshëm. Avokati i përgjithshëm është
anëtarë i rregullt i gjykatës dhe merr pjesë në seanca dëgjimore të shqyrtimit gjyqësor .91

Detyra kryesore e Avokatit të Përgjithshëm konsiston në përgatitjen e opinioneve të
shkruara, opinione të cilat janë një analizë e doktrinës dhe të jurisprudencës që
përshkruajnë shkakun dhe nxjerrin në pah në mënyrën të gjerë dhe të hollësishme ato
argumente si në planin e fakteve dhe të së drejtës, të cilat janë më të përshtatshme për
zgjidhjen që duhet të vendoset.Avokati i përgjithshëm ka për detyrë që të përgatisë
raportin para se gjykata të marr vendim për rastin konkret. Opinioni i avokatit të
përgjithshëm nuk ka efekt detyrues në vendimin që merr Gjykata e Drejtësisë, por
përkundër kësaj, shumë herë gjykata gjatë vendosjes së rasteve merr në konsideratë një
opinion të tillë për më tepër pasi që ky opinion është i paraparë që jetë i paanshëm dhe i
pavarur .92

2.3 Kompetencat e Gjykatës së Drejtësisë
Përcaktimi i kompetencës lëndore është definuar në detaje dhe në mënyrë mjaftë
komplekse në kontratën mbi Mënyrën e punës të Organeve të Bashkimit Evropian, në
statutin dhe në rregulloren e procedurës së Gjykatës së Drejtësisë gjegjësisht të
Gjykatës së shkallës së parë. Çështjet kryesore që shtrohen për zgjidhje përpara
Gjykatës së Drejtësisë janë:

1. Kërkesat për vendim preliminar,
2. Padit gjyqësore për dështimin e përmbushjeve të obligimeve të shteteve

anëtare,
3. Padit për anulimin e akteve juridike
4. Padit për mosveprimin e organeve të Bashkimit Evropian

2.3.1 Kërkesa përVendimi preliminar
Gjykatat në çdo shtet të Bashkimit Evropian janë përgjegjëse të siguruar se ligji i
Bashkimit Evropian zbatohet në mënyrë adekuate. Por ekziston rreziku që gjykatat në
shtete të ndryshme,ta interpretojnë ligjin e Bashkimit Evropian në mënyra të ndryshme.
Prandaj gjykatat parashtrojnë kërkesë për vendim preliminarë që do të flasim në veçanti
në vijim të këtij punimi.

2.3.2 Padit gjyqësore për dështimin e përmbushjeve të obligimeve të
shteteve anëtare
Komisioni evropian mund të inicioje këto procese gjyqësore nëse ka arsye që të besojë
se një shtet-anëtar dështon t'i përmbushë obligimet e parapara me të drejtën e
Bashkimit Evropian.Këto procese gjithashtu mund të iniciohen nga ndonjë shtet-anëtar.
Në të dyja rastet, Gjykata heton pohimet dhe jep gjykimin e vet. Nëse vërtetohet se

91 E drejta e Bashkimit Evropian – Prof. Emrush Ujkani, Faqe.114
92 E drejta e Bashkimit Evropian – Prof. Emrush Ujkani, Faqe.115
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është fajtor, shteti i akuzuar anëtar duhet menjëherë t'i përmirësojë veprimet dhe t'i
përmbushë obligimet.

2.3.3 Padit për anulimin e akteve juridike
Nëse ndonjëri nga shtetet-anëtare, Këshilli, Komisioni apo (në rrethana të caktuara)
Parlamenti, mendon se ndonjë ligj i caktuar është I kundërligjshëm, atëherë secila nga
këto institucione mund të kërkojë nga Gjykata anulimin e këtij ligji. Këto “procese për
anulim” munden po ashtu të iniciohen nga individët, të cilët duan që Gjykata të anulojë
ndonjë ligj të caktuar, sepse në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon dhe ka efekt të kundërt
tek ata individë.Nëse Gjykata vërteton,se ligji në fjalë nuk ka qenë i miratuar në mënyrë
korrekte ose nuk bazohet në mënyrë korrekte në traktatet evropiane, mund ta shpallë
atë ligj të pavlefshëm.

2.3.4 Padit për mosveprimin e organeve të Bashkimit Evropian
Traktati ka parashikuar që Parlamenti Evropian, Këshilli dhe Komisioni të marrin
vendime të caktuara nën rrethana të caktuara. Nëse këta dështojnë ta bëjnë këtë,
shtetet-anëtare, institucionet tjera të Komunitetit dhe (në rrethana të caktuara)
individët ose kompanitë, mund të paraqesin ankesë në Gjykatë, për të regjistruar
zyrtarisht këtë shkelje.

3. Procedura dhe Vendimet
Procedura para Gjykatës së Drejtësisë zhvillohet në dy faza: e shkruar dhe gojore.
Gjyqtari raportues për rastin konkret përgatitë dhe paraqet raportin para gjykatës, i cili
ndryshe njihet si“raporti për dëgjim”,që paraqet një përmbledhje të fakteve kryesore të
rastit si dhe argumentit të paraqitu nga palët. Pastaj përfaqësuesit ligjorë të palëve të
përfshira në rastin konkret mund ti paraqesin fjalimet e tyre me gojë para gjykatës. Kjo
pastaj do të shoqërohet me raportin e avokatit të përgjithshëm si dhe rast nevoje
kërkohet edhe prezenca e dëshmitarëve apo edhe eksperteve. Seancat e Gjykatës janë
zakonisht publike. Një ekip përkthyesish të specializuar siguron përkthimin në të gjitha
gjuhët zyrtare të bashkimit gjatë seancave, por përdorimi i frëngjishtes, mbetet
mbizotërues gjatë diskutimit të çështjeve nga Gjykata dhe hartimit të vendimeve.
Vendimet e Gjykatës së drejtësisë në përgjithësi merren me shumicë votash. Forma e
vendimeve të Gjykatës të Drejtësisë është e përcaktuar me statutin e Gjykatës.Vendimet
duhet të paraqesin arsyetimin mbi të cilin ato janë të bazuara. Vendimet janë
përfundimtare dhe subjekt i rishikimit vetëm në rastet e jashtëzakonshme, kanë efekt
detyrues për palët e çështjes dhe forcë ekzekutive brenda Shteteve anëtare.Aktgjykimet
janë të përkthyera në të gjitha gjuhet zyrtare të Bashkimit Evropian gjë që kjo e bënë tërë
procesin e shqyrtimit gjyqësor më transparent dhe më të lehtë për tu pranuar në shtetet
anëtare, pasi që Gjykata ka shërbimin e vetë gjuhësorë anëtarët e të cilit, të quajtur
juristë gjuhëtarë janë të diplomuar në drejtësi dhe zotërojnë në mënyrë të përkryer
shumë gjuhë zyrtare.Ata njohin sistemet juridike të shteteve anëtare.
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4. Gjykata e Shkallës së parë (Gjykata e Përgjithshme)
Për ta ndihmuar Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për ti zgjidhur numrin e madh të
çështjeve që shtrohen përpara saj si dhe për ta siguruar një mbrojtje më të mirë ligjore
qytetarëve të Bashkimit Evropian në vitin 1989 u krijua Gjykata e Shkallës së Parë. Kjo
gjykatë është përgjegjëse për zgjidhjen e një numri të caktuar çështjesh në mënyrë të
veçantë të atyre që paraqiten nga individët dhe çështjet që kanë të bëjnë me rastet e
konkurrencës së pandershme midis ndërmarrjeve.
Dallimi mes Gjykatës së Drejtësisë dhe asaj të Gjykatës së shkallës së parë qëndron në
radhë të parë se Gjykata e shkallës së parë nuk është organ i Bashkimit Evropian. Po
ashtu Gjykata e Shkallës së parë është vetëm gjykatë e instancës së parë.Vendimet e
Gjykatës së shkallës së parë munden nën kushte caktuara të apelohen panë Gjykatës së
Drejtësisë.

4.1 Përbërja e Gjykatës së shkallës së parë
Në bazë të dispozitës të nenit 19 par.2 të Traktatit të Bashkimit Evropian, Gjykata e
shkallës së parë sikurse Gjykata e Drejtësisë përbëhet nga një gjyqtar për çdo shtet
anëtarë të Bashkimit Evropian çka do të thotë që edhe kjo gjykatë ka gjithsej 28 gjyqtar.
Për dallim nga Gjykata e Drejtësisë kjo gjykatë nuk është e obliguar që të emërojë edhe
avokatët e përgjithshëm neni 49 i statutit.Gjithashtu procedura e emirit dhe e kritereve
për emërimin e gjyqtarëve është e njëjtë sikur e atyre të Gjykatës së Drejtësisë.

4.2 Kompetencat e Gjykatës së Shkallës së parë
Në bazë të statutit të gjykatës të BE-s, gjykata e shkallës së parë është kompetente para
së gjithash për lëndët e lëmisë së konkurrencës, ndihmave shtetërore, bujqësisë,
politikave tregtare, politikave rajonale, politikave sociale, të drejtat e institucioneve, të
drejtat e mallrave të markuar, transporti etj si dhe merret me mosmarrëveshjet e
zyrtarëve evropiane në institucionet e BE-s.Merret edhe me ankesat e të gjitha llojeve të
cilat iniciohen në gjykatën e shkallës së parë të drejtësisë së BE-s. Të gjitha ankesat
fillimisht në detaje shqyrtohen. Këto janë ankesat e eliminimit, ankesat e mos reagimit
dhe ankesat e dëmshpërblimit.Vlen të ceket se pas marrëveshjes së Nicës edhe kjo
gjykatë sikur edhe Gjykata e Drejtësisë i ka shtuar kompetencat dukshëm, me çka
përpos lëndëve që i ka pasur deri atëherë tani e ka edhe shtjellimin e lëndëve apo
ankesave e shteteve anëtare të BE-s kundër Komisionit Evropian.

4.3  Procedura në Gjykatën e Shkallës së parë
Kjo procedurë është shume e ngjashme me atë të parashikuar për Gjykatën e Drejtësisë
duke e përfshirë, fazën me shkrim dhe atë me gojë. Një lloj si seancat e Gjykatës së
Drejtësisë edhe seancat në Gjykatën e shkallës së parë zakonisht janë publike, ndërsa
vendimmarrja është sekrete. Për vendimin e çështjes është e nevojshme një turp prej 3
(tre) gjykatësish kur gjykata mblidhet në sesione dhe prej 9 (nëntë) gjykatësish kur bëhet
fjalë për mbledhje plenare. Në vendim marrin pjesë vetëm gjykatësit e pranishëm në
seancë.
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5. Gjykata për shërbimin civil (Gjykata e Funksionit Publik të
BE-së)
Kjo gjykate siç e cekëm edhe më lartë është themeluar me vendimin e këshillit
nr.2004/752/KE, të datës 2 nëntor 2004 ndërsa punën kjo gjykata ka filluar me 12
Dhjetor 2005.Po ashtu edhe kjo gjykatë sikurse edhe dy gjykatat e mëparshme selinë e
ka në Luksemburg. Këtë gjykatë e përbëjnë 7 gjykatës të cilët i emëron Këshilli i
Bashkimit Evropian unanimisht. Për këtë gjykatë është karakteristikë e veçantë e
përzgjedhjes së këtyre 8 gjykatësve. Në rastin e përzgjedhjes së këtyre gjykatësve
shtetet anëtare nuk e kanë të drejtën e propozimit por kandidatët janë lajmëruar direkt
në konkursin e hapur nga Këshilli i Bashkimit Evropian i cili konkurs del Publikisht në
gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian. Në bazë nenit 1 të Aneksit të i të vendimit të
Këshillit të Bashkimit Evropian mbi themelimin e Gjykatës për Shërbimet Publike kjo
Gjykatë është kompetente në shkallë të parë për të gjitha padit e zyrtarëve shërbyesve
të institucioneve të Bashkimit Evropian kundër organeve të bashkimit Evropian dhe
anasjelltas.

6. Procedura për Vendim Preliminarë
Kjo është procedura me të cilën gjykatat nacionale mund të kërkojnë udhëzim nga
Gjykata e Drejtësisë lidhur me të drejtën e Bashkimit Evropian.Aty ku gjykatat nacionale
duhet të zbatojnë dispozitat e të drejtës së Bashkimit Evropian në ndonjë rast para tij,
mund të pezullojë procesin dhe të kërkojë nga Gjykata e Drejtësisë sqarim të validitetit
të instrumentit të Bashkimit Evropian dhe/ose interpretimit të instrumentit dhe
Traktateve.Gjykata Drejtësisë përgjigjet më tepër në formë të vendimit se sa në formë
të opinionit këshillues; kjo thekson natyrën detyruese të vendimit të saj. Procedura
preliminare e vendimit, ndryshe nga procedurat e tjera nën konsiderim, nuk është
procedurë kundërshtuese por vetëm një faze në procesin gjyqësor që fillon dhe mbaron
në gjykatat nacionale. Domethënë duhet të sigurohet një interpretim i njëtrajtshëm të
ligjit të Bashkimit Evropian dhe nga këtu uniteti i rendit ligjor të BE-së.
Krahas funksionit të fundit,procedura është gjithashtu e rëndësishme për mbrojtjen e të
drejtave individuale. Gjykatat nacionale mundet vetëm të vlerësojë përputhshmërinë e
të drejtës nacionale dhe të drejtën e Bashkimit Evropian dhe, në rast se ekziston
mospërputhshmëri,të zbatohet e drejta e Bashkimit Evropian i cili merr përparësinë dhe
është i zbatueshëm drejtpërsëdrejti nëse përbërja dhe fushëveprimi i dispozitave të
Bashkimit Evropian janë qartë të përcaktuara.Kjo qartësi,zakonisht mund të shkaktohet
vetëm me një vendim preliminar nga Gjykata e Drejtësisë, që do të thotë se procesi
gjyqësor për vendimin e këtillë u ofron qytetarëve të Bashkimit Evropian mundësinë të
sfidojnë veprimet e Shteteve të tyreAnëtare, të cilat janë në kundërshtim me ligjin e BE-
së dhe të sigurojnë zbatimin e ligjit të Bashkimit Evropian para gjykatave nacionale. Ky
funksion i dyfishtë i procesit gjyqësor për vendim preliminar kompenson deri në një
masë kufizimet ndaj individëve që ngrenë padi para Gjykatës së Drejtësisë dhe kështu
është vendimtar për mbrojtjen ligjore të individit. Mirëpo, suksesi në këto procese
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gjyqësore përfundimisht varet se sa 'të a pasionuar' janë gjykatësit dhe gjykatat nacionale
t'i referojnë rastet autoriteteve më të larta.

6.1 Cilat çështje që ngiten për vendim preliminarë
Gjykata e Drejtësisë merr vendim mbi interpretimin e instrumenteve të ligjit të
Bashkimit Evropian dhe shqyrton vlefshmërinë e akteve të insitucioneve të Bashkimit
Evropian me rëndësi ligjore. Dispozitat e të drejtës nacionale mund të mos i
nënshtrohen vendimit preliminar.Në proceset gjyqësore për vendim preliminar,Gjykata
e Drejtësisë nuk është e autorizuar të interpretojë të drejtën nacionale ose të vlerësojë
përputhshmërinë e tij me ligjin e Bashkimit Evropian. Këtij fakti shpesh herë nuk i jepet
rëndësi në çështjet që i referohen Gjykatës së Drejtësisë, të cilës i drejtohen për shumë
çështje që kanë të bëjnë me përputhshmërinë e dispozitave të ligjit nacional dhe atij të
Bashkimit Evropian, ose të vendosë mbi zbatueshmërinë e dispozitës specifike të të
drejtës të Bashkimit Evropian në procedurat e pazgjidhura gjyqësore që presin para një
gjykate nacionale.Edhe pse këto çështje,në fakt, janë proceduralisht të ndaluara,Gjykata
e Drejtësisë nuk i referon ato prapa në gjykatat nacionale; por në vend të kësaj, e
interpreton sërish çështjen që i është referuar si kërkesë nga gjykata referuese për
kriteret themelore ose vitale për interpretimin e dispozitave të caktuara ligjore, dhe
kështu i mundëson gjykatës nacionale të japë vlerësimin e vet të përputhshmërisë midis
të drejtës nacionale dhe asaj të Bashkimit Evropian.Procedura e miratuar nga Gjykata e
Drejtësisë duhet që nga dokumentacioni i dorëzuar të nxjerrë — sidomos bazat e
referimit — ato elemente të të drejtës të Bashkimit Evropian të cilat duhet të
interpretohen për qëllime të konfliktit elementar ligjor.

6.2 Kapaciteti për proces gjyqësor
Procedura është në dispozicion të të gjitha gjykatave të ShteteveAnëtare'.Kjo shprehje
duhet të kuptohet në suaza të kuptimit të ligjit të Bashkimit Evropian dhe nuk fokusohet
vetëm në emrin por më saktë në funksionin dhe pozitën e një organi gjyqësor në
sistemet e mbrojtjes ligjore në Shtetet Anëtare. Duke u bazuar në këtë, 'gjykatat'
kuptohen si të gjitha institucionet e pavarura (d.m.th.nuk u nënshtrohen instruksioneve)
të autorizuara për zgjidhjen e konflikteve në një shtet kushtetues në procesin e duhur
ligjor.Sipas këtij definicioni, gjykatat kushtetuese në ShtetetAnëtare dhe autoritetet për
zgjidhjen e konflikteve jashtë sistemit gjyqësor të shtetit — mirëpo jo tribunalet private
të arbitrazhit — gjithashtu janë të autorizuara të referojnë raste.Vendimi i gjykatës
nacionale për atë se a duhet të jepet referencë apo jo do të varet nga rëndësia e pikës në
fjalë të të drejtës së Komunitetit, për zgjidhjen e konfliktit të dorëzuar para tij, gjë që
duhet ta vlerësojë gjykata nacionale. Palët vetëm mund të lusin, por jo të kërkojnë nga
gjykata të referojë një rast. Gjykata e Drejtësisë merr parasysh rëndësinë e kësaj pike
vetëm në kontekst të pyetjes nëse çështja e caktuar i nënshtrohet referimit (d.m.th.nëse
ka të bëjë me interpretimin eTraktateve të Bashkimit Evropian ose validitetin ligjor të një
akti nga një institucion i Bashkimit Evropian) apo nëse bëhet fjalë për ndonjë konflikt të
vërtetë (d.m.th.nëse çështjet për të cilat Gjykata e Drejtësisë duhet të japë opinionin e
vet ligjor në vendimin preliminar janë thjesht hipotetike ose kanë të bëjnë me një çështje
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ligjore të zgjidhur). Është përjashtim për Gjykatën të refuzojë shqyrtimin e çështjes për
këto arsye, pasi që, duke marrë parasysh rëndësinë speciale të bashkëpunimit midis
autoriteteve gjyqësore, Gjykata ushtron kontroll gjatë zbatimit të këtyre kritereve.
Megjithatë, vendimet e fundit të Gjykatës tregojnë se ajo është bërë më e rreptë lidhur
me përshtatshmërinë për referim, duke qenë se i kushton vëmendje të posaçme
kërkesës së themeluar,në mënyrë që urdhri për referim të përmbajë sqarim të qartë dhe
të detajuar të sfondit faktik dhe juridik të procesit gjyqësor,dhe,nëse kjo informatë nuk
sigurohet, ajo deklarohet si e paaftë për të dhënë interpretim të duhur të së drejtës të
Bashkimit Evropian dhe refuzon zbatimin e vendimit preliminar si të papranueshëm.

6.3 Kush është i obliguar për të referuar Gjykatës për vendim
preliminar
Një gjykatë ose tribunal nacional,kundër vendimit të të cilit nuk ka mjete gjyqësore në të
drejtën nacionale, është e obliguar të referojë.Koncepti i të drejtës së apelit përfshin të
gjitha format e dëmshpërblimit ligjor me çka mund të shqyrtohet një vendim gjykate në
fakt dhe në ligj (apel) ose vetëm në ligj (apel në pika të ligjit). Mirëpo, koncepti nuk
përfshin mjetet e zakonshme ligjore me efekte të kufizuara dhe specifike (p.sh. procese
të reja gjyqësore, përputhshmëria kushtetuese). Një gjykatë që është e obliguar të
referojë një rast, mund t'i shmanget këtij referimi vetëm nëse çështja në fjalë nuk ka
rëndësi materiale për rezultatin e rastit ose është përgjigjur nga Gjykata e Drejtësisë,
ose interpretimi i të drejtës së Bashkimit Evropian nuk përmbush kriteret e dyshimit të
themeluar. Megjithatë, obligimi për të referuar është kategorik aty ku bëhet fjalë për
vlefshmërinë e një instrumenti të Bashkimit Evropian.Gjykata e Drejtësisë e bën të qartë
në këtë kontekst se vetëm ajo ka fuqinë të refuzojnë dispozita ilegale të të drejtës së
Bashkimit Evropian. Gjykatat nacionale duhet të zbatojnë dhe të pajtohen me ligjin e
Bashkimit Evropian deri sa të shpallet i papranueshëm nga Gjykata e Drejtësisë. Një
marrëveshje speciale vlen për gjykatat,në proceset gjyqësore për dhënien e mbrojtjes së
kushtëzuar ligjore. Në bazë të vendimeve të fundit të Gjykatës së Drejtësisë, varësisht
nga kushte të caktuara,këto gjykata janë të autorizuara të suspendojnë vënien në fuqi të
aktit administrativ nacional që rrjedh nga rregullativa e Bashkimit Evropian, ose të japin
urdhra të përkohshme për të caktuar përkohësisht marrëveshjet e marrëdhënieve
ligjore duke mos i kushtuar rëndësi një dispozite ekzistuese të ligjit të Bashkimit
Evropian.Dështimi i kryerjes së obligimit për të referuar paraqet shkelje tëTraktateve të
Bashkimit Evropian, gjë që mund të bëjë Shtetin Anëtar në fjalë të konsiderohet si
përgjegjës për shkeljet e proceseve gjyqësore. Mirëpo në praktikë, efektet e kësaj
rrjedhe të veprimeve janë shumë të kufizuara, duke marrë parasysh se qeveria e Shtetit
Anëtar në fjalë nuk mund të përputhet me asnjë urdhër të lëshuar nga Gjykata e
Drejtësisë, pasi që pavarësia e gjyqësisë së vet dhe parimi i ndarjes së fuqive do të thotë
se ajo qeveri është e paaftë t'u japë instruksione gjykatave nacionale. Tani që është
pranuar parimi i përgjegjësisë së ShteteveAnëtare në suaza të ligjit të Bashkimit Evropian
për mospërputhje me këtë të fundit (shih titullin e ardhshëm),mundësia që individët të
cilët kërkojnë dëmshpërblim për dëme mundësisht të shkaktuara nga Shtetet Anëtare
në fjalë për dështim të përmbushjes së obligimit të vet,ofron perspektivë më të mirë për
sukses.
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6.4 Efekti iVendimit preliminar
Vendimi preliminar, i lëshuar në formë të urdhrit të gjykatës, është drejtpërsëdrejti
detyrues për gjykatën referuese dhe për të gjitha gjykatat e tjera që dëgjojnë rastin e
njëjtë. Në praktikë, ai gjithashtu ka status të lartë, si vendim parësor për rastet e
mëvonshme të natyrës së ngjashme.

Përfundimi
Gjykatat për të cilat folëm deri më tani kanë rëndësinë e veçante në interpretimin e të
drejtave evropiane dhe njëkohësisht sigurinë e drejtësisë dhe besimin në të gjithë
subjektin e BE-s. Për ta kuptuar se kanë rëndësinë e veçante dëshmon fakti i shumë
lëndëve të drejtuara në këto gjykata dhe të cilat janë të rëndësisë së drejtësisë evropiane.
Në të ardhmen shtetet të cilat planifikojnë të jenë pjesë e BE-së duhet patjetër të mos
jenë shkelësit të drejtave evropiane dhe duhet ti respektojnë ato në përgjithësi ato
paraprakisht. Po ashtu vlejnë edhe marrëveshjet paraprake ku shteti nuk duhet të ketë
mospërfillje të interesave të BE-së. Pra thjeshtë shtetet të cilat kandidohen për pranim
në BE duhet patjetër të kenë kujdes në interesat e veta nacionale para se të
anëtarësohen dhe para fillimit formal të bisedimeve me BE-në.
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Fatime Hasani – kandidate për gjyqtare

KONVENTA E KËSHILLITTË
EVROPËS, PËR MBROJTJEN E
FËMIJËVE NGA SHFRYTËZIMI
SEKSUAL DHE ABUZIMI SEKSUAL

Abstrakt
Në preambulë të KDF-së, nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual,
parashikohet që çdo fëmijë ka të drejtën e gëzimit të masave të tilla
mbrojtëse siç kërkohet prej statusit të tij/saj si minoren nga ana e
familjes së tij/saj,shoqërisë dhe shtetit.
Eliminimi i abuzimit seksual, emocional, dhuna ndaj fëmijëve dhe
neglizhenca e qëllimshme, është ndoshta më i vështirë në kontestin e
familjes, pasi nga shumica konsiderohet si ngushtë e lidhur me sferën e
privatësisë. Mirëpo për të drejtat e fëmijëve, mbijetesën, zhvillimin,
dinjitetin dhe integritetin fizik të tyre, nuk duhet të ndalemi në derën e
shtëpisë së familjeve,e as në detyrimet e shteteve për ti siguruar këto të
drejta për fëmijët. Prevelenca e dhunës dhe abuzimeve seksuale,
emocionale, psikologjike si dhe neglizhenca e qëllimshme nga prindërit,
anëtarët e tjerë të familjes së ngushtë, mësuesit kujdestarët, ka qenë e
njohur dhe e dokumentuar në dekadat e fundit.

1. Hyrje
Në këtë punim shkencor do të trajtohet –Konventa e Këshillit te Evropës për
mbrojtjen e te drejtave te fëmijëve, nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual si dhe
te drejtat e fëmijëve dhe te rinjve për mbrojtje ekonomike, ligjore dhe sociale. Duke
pasur parasysh se fëmijëria, nga disiplinat mjekësore, psikologjike e pedagogjike,
konsiderohet si një periudhë vendimtare për të ardhmen e zhvillimit të fëmijëve si
individ dhe si qytetar. Rëndësia e kësaj periudhe, për gjithë zhvillimin e mëpasshëm e
bën të domosdoshme që ndaj fëmijëve, duhet të tregohet një kujdes i posaçëm, për
t'ua plotësuar nevojat zhvillimore. Më e rëndësishmja është nevoja për siguri, ku në
mungesë të saj është e pamundur të kemi individë të shëndetshëm dhe qytetarë të
përgjegjshëm. Abuzimi seksual i fëmijëve, vajzave dhe djemve ndodh në gjithë botën
dhe është alarmues fakti se pjesa më e madhe e këtyre ndodhive mbeten të mbuluara në
heshtje. Në rastet më të shpeshta viktimat durojnë pasoja të përjetshme ndaj gjendjes
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dhe zhvillimit të tyre shëndetësor, mendor dhe psiko-social. Prandaj abuzimi mbetet
njëra nga shkeljet më të rënda të të drejtave të fëmijëve dhe nxit brengosje më të madhe
në gjithë botën.

2. Objektivat e punimit
Me këtë punim shkencor,synohet të paraqitet në mënyrë të plotë dhe të detajuar,kuadri
ligjor në kuadër të Këshillit të Evropës, konkretisht mënyra e rregullimit me Konventën
e K hillit t Evropës, e mbrojtjes së f mijëve nga shfryt zimi seksual dhe abuzimiës ë ë ë
seksual.
Po ashtu,synohet të paraqiten format e ndryshme të dhunës ndaj fëmijëve dhe specifikat
në vende me zhvillime të ndryshme si: dhuna fizike, psikologjike, seksuale (incesti) dhe
neglizhenca e qëllimshme

3. Metodologjia
Në këtë punim do të përdoren të dhëna nga burime kryesore nga evidencat për fëmijët
viktima të abuzimit seksual nga të dhënat e publikuara nga raporte të ndryshme siç janë:
UNICEF, OBSH-se, SAVE THE CHILREN etj. Pastaj dokumentacioni për vendimet
gjyqësore nga Gjykata Themelore në Prishtinë dhe Gjykata Supreme e Kosovës. Në
këtë punim janë zbatuar teknika dhe procedura të ndryshme për mbledhjen e të
dhënave:metoda e hulumtimit,analiza e aktgjykimeve.

Shqyrtime të përgjithshme për Konventën e Këshillit të Evropës për
mbrojtjen e fëmijëve nga keqtrajtimi seksual dhe abuzimi seksual
Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi dhe Abuzimi
Seksual, i njohur edhe si "Konventa e Lanzarote",kërkon kriminalizimin e të gjitha llojeve
të dhunës seksuale kundër fëmijëve.Ajo përcakton se shtetet në Evropë dhe më gjerë do
të miratojnë legjislacion të veçantë dhe të marrin masa për të parandaluar dhunën
seksuale,për të mbrojtur fëmijët viktima dhe për të ndjekur penalisht autorët.Komiteti
Lanzarote" (p.sh. Komiteti i Palëve të Konventës) është organ i themeluar për të
monitoruar nëse palët efektivisht zbatojnë Konventën e Lanzarote. Procedura e
monitorimit është i ndarë në raunde, secili raund tjetër për një temë: duke filluar me
"abuzimit seksual në rrethin e besimit.
Dhuna seksuale ndaj fëmijëve është një çështje urgjente e të drejtave të njeriut dhe
luftimin i tij duhet të jetë një prioritet politik". (Komisioni i Këshillit të Evropës për të
Drejtat e Njeriut,2011).
Shtetet anëtare duhet të krijojnë dhe/ose të forcojnë politikat për të parandaluar
abuzimin seksual dhe shfrytëzimin seksual të fëmijëve, duke përfshirë masat për të
dekurajuar dhe reduktuar kërkesat që nxisin të gjitha format e shfrytëzimit seksual si
dhe masat për të zvogëluar rrezikun e fëmijëve për tu bërë viktima, me anë të
informacioneve dhe fushata ndërgjegjësimi dhe hulumtim në programet e edukimit.
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Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të jenë të mbrojtur nga dhuna, shfrytëzimi dhe abuzimi.
Megjithatë, miliona fëmijë në të gjithë botën nga të gjitha përkatësitë socio-ekonomike,
në të gjitha moshat, fetë dhe kulturat vuajnë nga dhuna, shfrytëzimi dhe abuzimin çdo
ditë.Ndërsa miliona e më shumë janë në rrezik.
Komiteti i Ministrave sipas kushteve të nenit 15 të statutit të Këshillit të Evropës- kanë
vendosur që të kontribuojnë në mënyrë efektive për një qëllim të përbashkët që fëmijët
të kenë një mbrojtje adekuate kundër shfrytëzimit seksual të kryer nga askush,sidomos
nga ata që janë ose arrijnë të jenë në kontakt të ngushtë me fëmijët ose ata që kanë
autoritet mbi ta.Andaj duke parë se ky shfrytëzim ka marrë përmasa shqetësuese si në
nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar si dhe duke parë parasysh faktin se
mirëqenia dhe interesi më i mirë për fëmijëve janë vlerat themelore të përbashkëta nga
të gjitha shtetet anëtare duhet të promovohen pa asnjë diskriminim .93

Asambleja e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara, në nëntor të vitit 2007 themeloi
pozitën e përfaqësuesit të përgjithshëm për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna. Kjo
rezolutë ishte inkurajuese për zyrën e Komisionarit të lartë për të drejtat e njeriut
(OHCHR), UNICEF, World Health Organization (WHO) që të mbështesin dhe të
bashkëpunojnë me përfaqësuesin special.
Shumica e dhunës ndaj fëmijëve përfshin: dhunën fizike, psikike, diskriminimin,
neglizhenca dhe abuzimi seksual,ku të gjitha këto janë praktikuar nga dikush i njohur me
fëmijën, duke përfshirë prindërit, anëtarët e tjerë të familjes, kujdestaret, mësuesit,
punëdhënësit, autoritetet e zbatimit të ligjit, aktorëve shtetërorë dhe jo-shtetërore dhe
fëmijët e tjerë.Vetëm një pjesë e vogël e akteve të dhunës, shfrytëzimit dhe abuzimit
raportohen dhe hetohen dhe pak autorë mbahen përgjegjës.
Një studim i kombinuar nga të drejtat e njeriut, shëndeti publik dhe perspektiva për
mbrojtjen e fëmijëve tregojnë se dhuna,shfrytëzimi dhe abuzimi ndodhin në shtëpitë e
familjeve, shkollave, kujdestarëve, vendet e punës dhe të komuniteteve në të gjitha
kontekstet, duke përfshirë si pasojë e konfliktit dhe të fatkeqësive natyrore. Shumë
fëmijë janë të ekspozuar ndaj formave të ndryshme të dhunës,shfrytëzimit dhe abuzimit,
duke përfshirë abuzimin seksual dhe shfrytëzimit,dhunës së armatosur,trafikimin,punën
e detyruar të fëmijëve, dhunës me bazë gjinore, ngacmimi (shih raportin e UNICEF-
2010) shumë shpesh në heshtje, dhuna e bandës, gjymtimin gjenital të femrave / rreth
prerja, martesa e fëmijëve, disiplina e dhunshme fizike dhe emocionale me fëmijë, dhe
praktika të tjera të dëmshme.
Dhuna ndaj fëmijëve është një shkelje e të drejtave të njeriut, një realitet shqetësues i
shoqërisë si në Evropë e po ashtu edhe në vendin tonë,ajo kur nuk mund të justifikohet
qoftë për arsye disiplinore ose traditës kulturore.
Disa fëmijë janë veçanërisht të pambrojtur për shkak të gjinisë, racës, origjinës etnike
apo statusi socio-ekonomik.Nivelet e larta të cenueshmërisë janë shpesh të lidhura me
fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilët janë jetimë, nga minoritetet etnike dhe grupeve të
tjera të margjinalizuara. Rreziqe të tjera për fëmijët janë të lidhur me të jetuar dhe
punuar në rrugë, që jetojnë në institucione dhe në paraburgim, dhe që jetojnë në

93 www.coe.int/Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploiation
and Sexual Abuse-No.201.
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komunitete ku pabarazia,papunësia dhe varfëria janë të koncentruar shumë.Fatkeqësitë
natyrore, konfliktet e armatosura, dhe zhvendosja mund të ekspozojnë fëmijët ndaj
rreziqeve shtesë. Fëmijët e zhvendosur brenda vendit dhe fëmijët emigrantë të
pashoqëruar janë popullata më shqetësuese.
Sipas një statistike të lëshuar nga Konferenca për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropë dhe
Azi Qendrore, të organizuar ne Lubjane të Sllovenisë më dt.5-7 July.2005 tregojnë se në
Gjermani dhe në Britani të Madhe, nga dy fëmijë vdesin çdo javë, tre fëmijë në Francë
dhe një fëmije në Holandë si pasojë e abuzimeve.Më tepër se 1 milion trafikohen jashtë
kufijve brenda vitit. Më tepër se 300 milion fëmijë në botë punojnë në kushte të
rrezikshme e disa janë të detyruar me forcë të punojnë.

4.1 Përkufizimi i termit ''abuzim'' nga  Organizata Botërore e
Shëndetësisë  OBSH-së
Në bazë të Këshillimit për parandalimin e abuzimit me fëmijë i OBSH-së në vitin 1999
me termin abuzim apo keqtrajtim të fëmijëve nënkuptojmë të gjitha format e
keqtrajtimit fizik dhe /ose emocional, abuzimit seksual, lënie pas dore dhe trajtimit me
neglizhencë,trajtimit për qëllime komerciale apo çdo lloj tjetër shfrytëzimi ,që rezulton
me dëmtime reale apo kërcënim ndaj shëndetit, mirëqenies, zhvillimit ose dinjitetit të
fëmijës,në kuadrin e marrëdhënieve të përgjegjësive,besimit dhe pushtetit.
Kur një fëmijë është i abuzuar, ndjenjat e tmerrit dhe zemërimin që përjetojnë vijnë nga
instinkti ynë ngase fëmijët janë të veçantë dhe meritojnë një mbrojtje të veçantë. Kjo
nevojë për ti mbrojtur fëmijët nga dëmtimi përbën bazën e ligjeve dhe konventave të
hartuara për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve.Këto ligje janë të qarta ngase fëmijët janë
veçanërisht të pambrojtur ndaj abuzimeve të të drejtave të njeriut.Ata pranojnë se janë
të pambrojtur sa herë që vijnë në kontakt me një sistem që është i vështirë për tu
kuptuar.Konventa mbi të drejtat e fëmijëve thotë se fëmijët jo vetëm që kanë të drejtën
për tu dëgjuar,por kanë edhe të drejtën për tu mbrojtur nga çdo rrezik i rëndë mendor
dhe emocional- diçka që është e zakonshme për ata fëmijë që janë të guximshëm për të
dhënë dëshmi mbi përvojën e tyre të abuzimeve të formave të ndryshme në gjykatë.
Komiteti i OKB-së mbi të drejtat e fëmijëve, e cila ka bërë interpretimin e Konventës
për Mbrojtjen e fëmijëve,ka pranuar se shumica e dhunës që ushtrohet kundër fëmijëve
zakonisht ka shkuar pa u kundërshtuar ,për shkak të mungesës së kushteve të raportimit
në ambiente miqësore për fëmijët,për shembull ata nuk kanë një vend të sigurt ku kanë
besimin për të treguar se çfarë iu ka ndodhur dhe çfarë kanë përjetuar, kur nuk iu
ofrohet një vend ku një fëmijë mund të dëgjohet në mënyrë efektive, ku ambienti është
frikësues, armiqësor i ftohtë apo i papërshtatshëm për moshën e tij apo saj . Andaj94

shtetet që janë nënshkruese të kësaj konvente, kur është në pyetje fëmiu procedura
duhet të kryhet në një atmosferë të bërë që fëmiu të marrë pjesë dhe të shprehet
lirshëm.

94 Dita Botërore për parandalimin e abuzimit të fëmijëve, 13 Nëntor 2013
www.nspccorderincourt.wordpress.com
www.violencestudy.org/europe-ca/Word/KIT/overview/doc
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Në muajin Mars të këtij viti, të gjithë kandidatët për Gjyqtarë dhe Prokurorë nga IGJK-
ja, kishim një vizitë studimore ne Akademinë e Drejtësisë në Ankara- Turqi, dhe në një
Gjykatë të Sincanit në Ankara patëm mundësi ti shohim për së afërmi dhomat ku
merreshin në pyetje fëmijët e abuzuar nga ndonjë formë e dhunës, ata që kanë qenë
dëshmitarë të ndonjë krimi apo që kanë rënë ndesh me ligjin, ishin dhoma speciale një
ambient me lodra i cili përshtatej me moshën e fëmijëve dhe merreshin në pyetje nga
ana e psikologut me ndihmën e gjyqtarit apo prokurorit të çështjes,çka do të thotë se
fëmijët kishin mundësi që të shpreheshin lirshëm dhe të tregonin se çka me të vërtetë
kishin përjetuar . Në Kosovë si një vend i dal nga lufta dhe një shtet ende në fazat e95

tranzicionit ende nuk mund të themi se janë krijuar kushte dhe ambiente të veçanta ku
fëmijët mund të shprehen lirshëm dhe të rrëfejnë se çfarë kanë përjetuar qoftë si të
abuzuar, si dëshmitar apo edhe kryes të ndonjë vepre penale, për atë arsye edhe
paraqitja e një fëmiu në gjykatë të rregullt ku në të njëjtin ambient zhvillohet procedura
për të rritur e po ashtu edhe të mitur mund ti bëjë fëmijët që të jenë konfuz, mund ti
dëmtojë rëndë në zhvillimin e tyre psikologjik dhe të rrezikojë shanset e tyre për
rehabilitim.

4.1.1 Çka kuptojmë me abuzim të  fëmijëve
Keqtrajtimi i fëmijëve është një çështje komplekse, ngase faktorët që ndikojnë si dhe
strategjitë e parandalimit të gjitha ndryshojnë sipas moshës së viktimës, vendndodhjes
në të cilin ndodhen keqtrajtimet dhe marrëdhëniet ndërmjet viktimës dhe kryesit.
Dhuna ndaj fëmijëve nga të rriturit në familje është një nga format më pak të dukshme ,
ngase konsiderohet si çështje intime e jetës brenda familjes, por megjithatë është e
përhapur në të gjitha shoqëritë . Keqtrajtimi i fëmijëve nga prindërit dhe kujdestarët
shkakton vështirësi të veçanta për mundësi të përpilimit të strategjive për
parandalimin dhe shërbimet e viktimave, pikërisht për arsye se keqtrajtimet ndodhin
më së shpeshti nga prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes të cilët janë në kontakt me
fëmijët, kujdestarët, mësuesit, punëdhënësit, punëtorët e kujdesit shëndetësor dhe se
asnjëherë nuk është i saktë numri i rasteve të raportimit të abuzimit të fëmijëve.96

4.1.2. Format e ABUZIMIT  sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë-
OBSH-së
OBSH-së për parandalimin e abuzimit të fëmijëve dallon 4 (katër ) forma të abuzimit
apo keqtrajtimit të fëmijëve:
Abuzimi fizik- i fëmijës nënkupton përdorimin e qëllimshëm të forcës fizike ndaj një
fëmiu që rezulton ose ka mundësi të dëmtojë shëndetin e fëmiut, rrezikon mbijetesën
dhe zhvillimin e tij/saj. Kjo formë e abuzimit përfshin goditjet, shtrëngimet, djegien,

95 Study visits in Academy of Justice in Turkey-Ankara, April.14-16.2014.
96 www.who.int/topics/child-abused/enPreventing child maltreatment: a guide to taking action and

generating evidencewww.preventchildabuse.org/publications.
www.intersentia.co.uk
Jan CM Willems, Children's Right and Human Development, Maastricht Centre for Human  Rights,
page 160 Task/Tesk 2.11: Emotional Child Abuse.
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helmimin etj,e të cilat zakonisht shkaktohen nga kujdestarët apo anëtarët e familjes të
cilët janë në kontakt me fëmiun.
Abuzimi seksual- është përfshirja e një fëmiu në aktivitet seksual i/cili, e /cila nuk është
në gjendje ta kuptojë plotësisht se në çka është përfshirë dhe të japë pëlqimin, fëmijët
abuzohen nga personat e rritur apo edhe nga bashkëmoshatarët, por më së shpeshti
nga personat të cilëve i është besuar fëmiu, e po ashtu edhe nga anëtarët e familjes së
ngushtë,apo personat që kanë pushtet mbi ta.Ky lloj i abuzimit ndodh në këto situata:

• Kur përdorimi bëhet me mjete shtrënguese ,forcë ose kërcënim.
• Kur abuzohet fëmiu një pozicion të njohur që gëzon besim, autoritet ose

ndikim mbi fëmiun,duke përfshi edhe marrëdhëniet brenda familjes.
• Kur abuzohet në veçanti në situata karakteristike të brishtë të fëmiut, kryesisht

për shkak të paaftësisë mendore apo fizike apo ndonjë situatë varësie.

Rekrutimi i një fëmiu në prostitucion ose nxjerrja e fitimit nga aktivitetet e tilla
Prodhimi i pornografisë së fëmijë të gjitha këto të përfshira në nenet 18,19,20 dhe 21 të
Konventës për mbrojtjen e fëmijëve nga keqtrajtimi seksual dhe abuzimi seksual.
Abuzimi psikologjik dhe emocional- është më pak i dukshëm dhe përfshin sulmet
verbale, poshtërimet, kërcënimet, ngacmimet e përsëritura me pasoja të rënda në
ekuilibrin psikologjik të fëmijës duke bërë të mundur që fëmija të humb besimin,të ketë
një personalitet të dobët që i pamundëson marrjen përsipër të përgjegjësive. Ndërsa
abuzimi emocional është keqtrajtimi i fëmijës i cili rezulton në dëmtimin psikologjik të
fëmijës gjatë rritjes.Ajo përfshin fjalët, veprimet dhe qëndrimin indiferent ndaj fëmijës.
Këta lloj abuzuesish vazhdimisht refuzojnë fëmijët, injorojnë, nënçmojnë, dominojnë,
dhe kritikojnë viktimat.Kjo formë e abuzimit mund të ndodhë me ose pa abuzim fizik e
cila manifestohet me një lloj mbivendosje, zakonisht ky lloj abuzimi është verbal , si për
shembull kërkesat e tepruara të prindërve nga fëmijët lidhur me ecurinë e tyre,
penalizmin e një fëmiu për të qenë më pozitiv,për të pasur sjellje më të mira në shkollë në
shoqëri.

Kush janë abuzuesit më të shpeshtë?
Abuzuesit më të shpeshtë janë personat e rritur duke përshi prindërit, mësuesit,
punonjësit social, fqinjët, avokatët e ndonjëherë edhe gjyqtarët mund të jenë të aftë për
keqtrajtim emocional. Abuzimi emocional ndodh më së shpeshti kur prindërit të
rrethuar nga streset e përditshmërisë në jetën e tyre nuk janë në gjendje ti menaxhojnë
ato,e që dukshëm ndikojnë në zvogëlimin e kapacitetit të tyre.Problemet më të shpeshta
që mund të kontribuojnë në abuzim emocional janë: Problemet sociale – si papunësia,
stresi, varfëria, izolimi nga të afërmit dhe miqtë, divorci, vdekja, prindërit e papjekur.
Krizat shëndetësore – sëmundja e ndonjë anëtari në familje, aftësi të kufizuar të ndonjë
anëtari pastaj përfshirja e ndonjë anëtari në varësi droge apo alkooli si dhe problemet e
shëndetit mendor.
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5. Çka mund të bëhet për të parandaluar?
Për të parandaluar këtë fenomen profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe individët e
interesuar duhet punuar në këtë drejti për të rritur ndërgjegjësimin e parandalimit të
abuzimit emocional të fëmijëve në komunitet dhe në mesin e prindërve dhe së dyti
prindërit dhe kujdestarët të inkurajohen që të zhvillojnë lidhshmëri më të forta me
fëmijët e tyre dhe të mësojnë ti shprehin ngrohtësi dhe të kenë konsideratë pozitive
për ta.

6. Statistikat e abuzimit te fëmijëve sipas zyrave  ligjore të
BE-së
Nga hulumtimet e ndryshme të raporteve te publikuara nga revista të ndryshme
botërore siç është një reviste mjekësore “ Rastet e keqtrajtimit të fëmijëve” ( The
Lancet), del se në vendet e BE-së, rastet e abuzimit të fëmijëve janë shumë më të larta
se shfaqja nga statistikat e publikuara dhe se vetëm 10% të rasteve të dyshuara janë
vërtetuar çdo vit.97

Ndërsa një publikim i bërë nga Ruth Gilbert MD,nga Universiteti i Londrës- Instituti i
Shëndetit të fëmijëve në Britani të Madhe tregon se një ndër qëllimet e publikimeve të
këtyre raporteve është që të nxjerrë në pah çështjen e keqtrajtimit të fëmijëve.
Sipas një studimi 4% deri në 16% në vit, të fëmijëve janë të abuzuar fizikisht dhe 1 nga
10 janë të lëne pas dore ose të abuzuar psiqikisht. Përveç kësaj në mes 5 dhe 10
vajzave dhe djemve janë të ekspozuar ndaj abuzimit penetrues seksual megjithatë
hetimet tregojnë se trefishi i kësaj statistike është më i lartë sesa rastet e raportuara.
Abuzimet e lartcekura ndaj fëmijëve mund të kenë pasoja shumë të rënda apo edhe
shkatërruese gjatë gjithë jetës së tyre.Fëmijët të cilët kanë qenë pre e abuzimeve janë
shumë më të rrezikuar që kur të rriten të angazhohen në sjellje të rrezikshme
kriminale,seksuale dhe të jenë në varësi të drogës apo alkoolit.
Tragjedia më e madhe e abuzimeve të formave të ndryshme është se me mijëra fëmijë
në vit vdesin si pasojë e lënies pas dore .Sipas OBSH-së në gjithë botën 155,000 fëmijë
ndër moshën 15 vjeçare vdesin si pasojë e abuzimit ose lënie pas dore,dhe si pasojë e
këtyre vdekjeve në 85% të rasteve janë përgjegjës prindërit biologjik, kurse rreth 15%
persona tjerë.
Në Britani të Madhe 35% të fëmijëve të vdekur janë më të vegjël se 1 vjeç,ndërsa është
vlerësuar se në BE-në, 4 në çdo 1 milion fëmijë vdesin si pasojë e vrasjeve, ndërsa ne
Evropën Qendrore dhe Lindore,norma është 3 herë më e madhe.Britania e Madhe ka
rreth 5000 fëmijë prostituta , ku sipas një raporti nga Save the Children – i cili quhet
“Duart e vogla të miliona të rinjve” thonë se janë sulmuar dhe dhunuar rregullisht gjatë

97 -www.crin.org – Score :The Guardian .co.uk
- The Lancet  Series of Child  Maltreatment
-  Children Rigths  and Human Development
- Violence against Children  - Sexual exploration page 281
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jetës së tyre sa kanë qenë fëmijë dhe se skllavëria nuk i takon së kaluarës .Ashtu që ka98

ende miliona njerëz në të dyja anët e botës si në shtete të pasura e po edhe në ato të
varfra të cilat i konsiderojnë fëmijët si skllav dhe udhëheqin me jetën e tyre duke i
abuzuar dhe poshtëruar.1.8 milion fëmijë janë të bllokuar ose detyruar të punojnë në
tregtinë e seksit,më shume se 1 milion rrezikojnë jetën e tyre duke punuar në miniera
dhe miliona tjerë ndër moshën 6 vjeçare detyrohen të punojnë me dhunë më shume se
15 orë në ditë.
Këta fëmijë konsiderohen si mallra dhe se personat të cilët i kanë nën kontroll këta
fëmijë i shesin pa asnjë paralajmërim për përfitime të tyre personale. Në gjithë botën
1.2 milion fëmijë dhe foshnja trafikohen në vit duke përfshi edhe Evropën Perëndimore,
ndërsa për në SHBA numri i trafikimit është në rritje çdo vit dhe se bandat e përfshira
në trafikim të fëmijëve nga kjo veprimtari fitojnë rreth 32 bilion dollar.
Andaj udhëheqësit e botës si OKB-së dhe Këshilli i Evropës, për mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve duhet të veprojnë me urgjencë për të parandaluar skllavërinë e
fëmijërisë dhe të vë në vend ligjet dhe burimet e nevojshme për të çrrënjosur këto
praktika të tmerrshme të cilat e kanë kapluar pothuajse gjithë botën.

7. Legjislacioni  vendor
Sa i përket të drejtave të njeriut, ndonëse Kosova nuk është anëtare e OKB-së dhe
Këshillit të Evropës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përcakton se konventat dhe
protokollet kryesore të OKB-së dhe Këshillit të Evropës janë drejtpërdrejt të
aplikueshme dhe kanë përparësi mbi legjislacionin e Kosovës.
Në Kushtetutën e Republikës së Kosovës neni 50 sanksionohet si një nga detyrat
kryesore të shtetit janë edhe garantimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës.Dispozitat
e Konventës për mbrojtjen e fëmijëve,të cilat paraqesin bazën e paragrafit 3 të nenit 50
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, garantojnë që asnjë fëmijë nuk do ti
nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare apo ndërhyrjes së paligjshme në privatësinë e tij, në
familje, shtëpi apo letërkëmbim, as sulmeve të paligjshme (neni 16 par.1 i KB- e të
drejtave të fëmijëve).99

Mirëpo për të siguruar mbrojtje të fëmijëve nga të gjitha format e dhunës fizike apo
mendore, lëndimi apo keqtrajtimi, injorimi apo sjellje e pakujdesshme, maltretimi apo
eksploatimi duke përfshi edhe keqtrajtimin seksual palët obliguese janë të obliguar që
të ndërmarrin masa përkatëse ligjore , administrative, sociale dhe arsimore. Kësaj
tendence i bashkëngjitet edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në të cilën
veçanërisht sistemohen të drejtat e njeriut.Kjo Kushtetutë parimisht ua njeh të drejtat
e fëmijëve që janë të domosdoshme për mirëqenien e tyre (neni 50).100

Konventa për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës e miratuar në Asamblenë e
përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 20 Nëntor 1989.

98. Children Rigths  and Human Development
- Violence against Children  - Sexual exploration page 281
99. Kushtetuta e Republikës së Kosovës neni 50.
100. Kushtetuta e Republikës së Kosovës neni 50.
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Përveç, garantimit të të drejtave të veçanta subjektive,Kushtetuta po ashtu ia garanton
çdo fëmije të drejtën që të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi dhe eksploatimi, çka
do të thotë se me aktin më të lartë të përgjithshëm juridik udhëzohet që fëmijët të
jenë të mbrojtur nga abuzimi psikik,fizik dhe çdo lloj abuzimi tjetër.
Të drejtat e fëmijëve ne Kosovë i rregullon edhe Ligji për Familjen i Kosovës i miratuar
më 20.Janar .2006, neni 125 decidivisht cek – Parimet e mbrojtjes së fëmijëve
si dhe detyrimet e prindërve të cilët kanë të drejtën dhe obligimin që ti mbajnë
edukojnë dhe arsimojnë fëmijët e vet.
Kodi Penal i Kosovës- nga përmbledhja e dispozitave të KPK-së del se kapitulli XX-të
rregullon të gjitha veprat penale kundër integritetit seksual e që janë:

- Neni 235- Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16-vjeçare
- Neni 236- Nxitja e akteve seksuale, prekjes apo aktivitetit nga personat nën

moshën 16-vjeçare
- Neni 237- Ofrimi i materialit pornografik personave nën moshën 16 vjeçare
- Neni 238- Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi
- Neni 243- Marrëdhëniet Seksuale brenda familjes.

8. Rastet e abuzimit të fëmijëve në Kosovë
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë vazhdon të jetë një dukuri shqetësuese dhe të
mos raportohet tek autoritetet kompetente dhe vazhdon të trajtohet si një temë tabu.
Ky konstatim është dhënë,gjatë një prezantimi të një hulumtimi të bërë nga institucioni i
Avokati të Popullit të Kosovës -“Shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë”.
Nga ky hulumtim të dhënat e Policisë së Kosovës tregojnë se nga viti 2008 deri në vitin
2011, janë raportuar 182 raste të shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Nga gjithsej 182
fëmijë, 174 janë të gjinisë femërore, ndërsa 8 të gjinisë mashkullore Viktimat ishin101.
kryesisht të moshës 14 - 16 vjeç,në të shumtën e rasteve ishin shqiptarë të Kosovës,por
ka raste kur ato janë të nacionalitetit rom,boshnjak dhe serb.
Sa i përket statusit arsimor shumica e këtyre fëmijëve kanë braktisur shkollën, dhe se
zakonisht viktimat vijnë nga familje ku ka dhunë, janë në gjendje jo të mirë ekonomike,
mirëpo ka raste kur viktimat vijnë edhe nga familjet me gjendje të mirë financiare dhe
familjet e të kthyerve nga vendet e Evropës Perëndimore.

“Shfrytëzimi seksual i fëmijëve ndryshe quhet pedofilia, edhe ne duhet ta pranojmë se
dukuritë e tillë janë në shoqërinë tonë,nuk ka asnjë shoqëri të pastruar nga këto dukuri.
Prandaj ne duhet të flasim haptas, pedofilia, veprat kundër fëmijëve nuk janë çështje
private as të familjes janë çështje publike”, të cilat kërkojnë trajtim të veçantë.

Abuzimi seksual i fëmijëve rezulton të jetë një problem shumëfish më i përhapur nëse
vërehen të gjitha Qendrat për punë sociale ose polici dhe se ato në përmasa të vogla
raportohen për arsye të paragjykimeve për shkak të mos vetëdijesimit të duhur të
101 Ligji  për Familjen  i Kosovës, Neni 125- Parimet për mbrojtjen e fëmijëve faqe 22
-  Kodi Penal i  Kosovës , neni 235, 236, 237, 238 dhe 243
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shoqërisë në Kosovë. Rastet e regjistruara, për abuzim seksual të fëmijëve apo ndonjë
forme tjetër të abuzimit janë të natyrave të ndjeshme edhe tek ne si ne vendet e
Evropës abuzimet ndodhin nga personat të cilët janë në marrëdhënie të ngushtë me
fëmijën,kujdestarët,mësuesit apo personat e panjohur.
Zakonisht rastet e keqtrajtimeve të fëmijëve fillimisht identifikohen nga policia, ose i
referohen policisë nga subjektet e tjera. Pastaj Qendra për punë sociale është
institucioni i parë që merr pjesë në intervistimin e një fëmije të abuzuar, viktime e
çfarëdo forme të dhunës. Pas shqyrtimit të një rasti, janë Qendra për punë sociale dhe
policia që bëjnë identifikimin e parë, e referojnë për shërbime shëndetësore nëse
vlerësohet edhe për një lloj ekspertize që kërkohet dhe normalisht rasti nëse vlerësohet
se ka nivel të rrezikut,ofrojnë shërbime strehimi102.

9. Rast  studimi
Analiza e këtij rasti është e bazuar në një ngjarje reale e cili ka ndodhur në Kosovë, në
fshatin K......, Komuna e Shtimes. Për shkak të konfidencialitetit dhe cenimit të
privatësisë, emrat ndaj të dënuarit dhe të ndjerës janë të improvizuar.
Ngjarja kishte ndodhur si në vijim:
Në nëntor të vitit 2006, në fshatin K......, Komuna e Shtimes, ishte zhdukur,
përdhunuar dhe më pastaj vrarë në mënyrë më çnjerëzore vogëlushja 8 vjeçare, Lisa
nga xhaxhai i saj ( vëllai i babait të Lises).
I akuzuari Simon ishte 46 vjeçar në kohën e kryerjes së veprës penale, pasi që ishte
takuar me viktimën Lisen e lindur në vitin 1999, afër shtëpisë së saj e kishte
mashtruar duke i dhënë ca bonbone duke i thënë të shkojnë të shëtisin në pyll së
bashku, vend i cili ishte jo më larg se 1 km nga shtëpia e viktimës, me të mbërrite në
vendin e ngjarjes kishte filluar ta ledhatonte në trup, t'ia zhveshe pantallonat, duke e
përdorur forcën gjatë hapjes së këmbëve i kishte shkaktuar hematome në sipërfaqen e
pasme te kofshëve si pasojë e shtrëngimit me duar dhe pastaj kishte kryer dhunimin në
mënyrë më çnjerëzorë me fëmiun 7 vjeçar duke penetruar në anusin e viktimës,dhe në
momentin kur Lisa i kishte thënë se do ti tregonte babait, i dënuari me qëllim të
fshehjes së veprës penale të dhunimit,me dashje e kishte privuar nga jeta fëmiun 7
vjeçar duke e shtrirë për tokë në barkë dhe me pantallonat e saj e kishte lidhur me
forcë të madhe lak për qafe dy herë,ku si pasojë e kësaj kishte ardhur deri te ngushtimi
apo ndërprerja e frymëmarrjes apo asfiksisë së shkaktuar nga komplikimi i jashtëm i
strukturave të qafës,që kishte përfunduar me vrasje,ku më pastaj i akuzuari .S.K trupin
e pajetë të së ndjerës Lisa e kishte lënë aty duke u larguar nga vendi i ngjarjes pas
kryerjes së krimit. Sjelljet e tija ishin pa ndjenja njerëzore, dhe kinse po hulumtonte
zhdukjen e mbesës së tij, për 20 ditë rresht kërkime nga TMK-së, KFOR-it, dhe
familjarët i mbajti në ankth dhe tmerr duke pritur zbardhjen e zhdukjes së mistershme
të vajzës së tyre dhe në fund vet i akuzuari S.K gjoja e gjen trupin e pajetë të Lisës dhe
për këtë i lajmëron familjarët.103

102 Institucioni i Avokatit të Popullit.
103 Shih Aktgjykimin  e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.117/2006 të dt.01.02.2008.
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Gjykata e shkallës së parë në Prishtinë me aktgjykim P.nr.117/2006, të dt.01.02.2008,
të akuzuarin S.K e kishte shpallur fajtor për veprën penale të vrasje e rëndë nga neni
147 par.8 lidhur me pikën 1 të KPPK-së,dhe e ka gjykuar me dënim burgu afatgjatë në
kohëzgjatje prej 40 (dyzet) vite.Në arsyetimin e saj Gjykata kishte vlerësuar se privimit
të jetës i ka paraprirë dhunimi por motivi i kryerjes së veprës penale të vrasjes ka qenë
fshehja e veprës së dhunimit, dhe se në këtë rast gjykata ka pasur të bëjë vetëm me
veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 147 par.1 nën par.8 lidhur me nën par.1 të
KPPK-së, sepse motivi i veprës penale të vrasjes së rëndë është fshehja e veprës
penale të mëparshme ndërsa nën par.1 se është në pyetje fëmiu 7 vjeçar. Me rastin e
matjes dhe shqiptimit të dënimit sipas nenit 64 të KPPK-së, gjykata nuk gjeti rrethana
lehtësuese të cilat kishin për të ndikuar në shqiptimin e një dënimi më të butë, por
përkundrazi gjeti vetëm rrethana rënduese, ngase i akuzuari S.K të ndjerën Lisën e
kishte pas mbesë- vajzë të vëllait dhe se ka qenë në moshë 8 vjeçare (fëmijë),se motivi i
tij i parë për të pasur marrëdhënie seksuale me një fëmijë, e pastaj mizoriteti dhe
mënyra e privimit nga jeta dhe fshehja për plot 20 ditë kërkime duke e vënë familjen në
një situatë shumë të rëndë, gjykata nuk ka gjetur asnjë mundësi tjetër që ti shqipton
ndonjë dënim tjetër, por i ka shqiptuar dënim me burgim afatgjatë në kohëzgjatje prej
40 vitesh.
Gjykata Supreme e Kosovës- me aktgjykimAP.nr.255/2008, të dt.26.11.2008, e kishte
refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit S.K,ndërsa aktgjykimin e
Gjykatës së shkallës së parë e kishte vërtetuar.Gjykata në vlerësimin e saj ka theksuar
se ligji është shkelur në favor të akuzuarit S.K,për shkak se Gjykata e shkallës së parë,
nga dispozitivi i aktgjykimit kishte hequr përshkrimin për veprën penale të dhunimit
sipas nenit 193 par.5 lidhur me par.1 të KPPK-së, ndërsa në arsyetimin e aktgjykimit ka
konstatuar se gjykata ka bërë ri cilësimin e veprës penale, e që sipas Gjykatës Supreme
nuk bëhet fjalë për kurrfarë ri cilësimi,pasi që i akuzuari akuzohej për veprën penale
të dhunimit dhe atë të vrasjes së rëndë ,andaj nëse gjykata ka konsideruar se nuk ka104

vepër penale të dhunimit të parashikuar nga neni 193 par.5 lidhur me par.1 të KPPK-së,
atëherë nuk e ka zgjidhë çështjen e akuzës në tërësi pasi që nuk ka vendos fare për
veprën penale të dhunimit,mirëpo Gjykata Supreme pasi që nuk ka pasur në këtë drejtim
ankesë nuk e ka shqyrtuar detyrimisht ankesën për shkelje të tilla që janë në favor të
akuzuarit.

104 www.gjykatasupremeekosovës  -Shih Aktgjykimin AP.nr.255/2008 të dt.26.11.2008
-Shih Aktgjykimin API.nr.2/2009    të dt.17.06.2010
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10. REKOMANDIME DHE KONKLUZIONE
Kjo analizë na ndihmon që të parashtrojmë edhe rekomandime se si të ndërtojmë
politika sociale dhe mekanizma për mbrojtjen e fëmijëve nga keqtrajtimi dhe abuzimet
e formave të ndryshme siç janë abuzimi fizik, psikik, emocional dhe seksual ndaj pjesës
më të ndjeshme dhe më të pasur që mund ta ketë një shtet.

Gjithmonë duke u nisur për garantimin dhe mbrojtjen:
- interesit më të lartë të fëmijës
- të drejtave të fëmijës
- nga diskriminimi dhe dhuna si dhe
- arsimim më cilësor.
Fakti i asaj që është në interesin më të mirë të fëmijës duhet të jetë konsiderata
mbizotëruese në të gjitha veprimet me fëmijët.Shtetet duhet të marrin të gjitha masat
e duhura për të nxitur shërimin fizik dhe psikologjik dhe rehabilitimin e fëmijëve
viktima dhe dëshmitarë të dhunës dhe familjeve të tyre nëse është e nevojshme.
Shërbimet e tilla duhet të sigurohen pa vonesë dhe në një mjedis, i cili rrit shëndetin e
fëmijës,vetë respektin dhe dinjitetin e fëmijës.
Sistemi i Drejtësisë - duhet të ndiqen procedura gjyqësore dhe jashtëgjyqësore për
interesin më të mirë dhe në respektimin e plotë të drejtave të fëmijës,duke përfshirë
për tu mbrojtur nga të gjitha format e dhunës, atyre duhet tu jepen akces në
ndërmjetësim,shërbime ligjore të lira gjatë gjithë procesit.
Hulumtimi- të bëhen studime bazë mbi dhunën ndaj fëmijëve si një parakusht për çdo
person të planifikimit strategjik, hulumtime etike dhe të rregullta që përfshijnë
intervista me fëmijët me prindërit, kujdestarët, mësuesit, në kushte konfidencialiteti
dhe besimi,për të marrë të dhëna të sakta mbi përvojën aktuale të dhunës së përjetuar
nga fëmijët.
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Naime Ahmeti – kandidate për gjyqtare

PRANUESHMËRIA E KËRKESAVE
NË GJYKATËN EVROPIANETË
DREJTËSISË

Abstrakt
Me anë të këtij punimi pretendoj të theksoj rëndësinë e
pranueshmërisë së kërkesave në Gjykatën Evropiane të Drejtave të
Njeriut në Strasburg, rolin e këtij mekanizmi i cili vihet në lëvizje
nëpërmjet kërkesave individuale, përfituesit, numri i kërkesave kush
mund ti drejtohet Gjykatës dhe mënyrat më të përshtatshme të cilat i ka
bërë pareshtur sekretariati i kësaj Gjykate për përballimin e numrit të
madhe të kërkesave drejtuar Gjykatës me qëllim të garantimit më efikas
të drejtësisë. Masa më e qartë e kësaj përpjekje është adoptimi i
Protokollit nr. 14 i Konventës i cili mes tjerash parashikon mundësin që
kërkesat dukshëm të papranueshme të mund të trajtohen nga një
gjyqtar i vetëm i ndihmuar nga raportues jo gjyqësor të përbërë nga një
trup gjykues me tre gjykatës.Kjo do të jetë temë kyçe e këtij punimi i cili
si instrument ka hy në fuqi më 1 qershor 2010,që vendos gjithashtu një
kriter të ri të pranueshmërisë lidhur me masën e dëmit që ka pësuar
kërkuesi,dhe ky kriter i pranuueshmërisë del qartë në pikën C-6 a) dhe
b) të Deklaratës së Interlakenit.

Fjalët kyçe: Pranueshmëria, kërkesa, ankimim, kushtet mbi pranim,
gjykata,sekretariati i gjykatës,gjyqtari vetëm.

Hyrje
Qysh prej vitesh dhe për shkak të faktorëve të ndryshëm, Gjykata Evropiane e të
Drejtave të Njeriut në Strasburg,është mbingarkuar nga kërkesat individuale (më shumë
se 149.000 ishin në pritje deri me 31.03.2011).Mirëpo thuajse të gjitha këto kërkesa (më
shumë se 95%) janë hedhur poshtë pa hyrë shqyrtimit të themelit të tyre, sepse nuk i
kishin plotësuar njërin nga kriteret e pranueshmërisë të parashikuara nga Konventa.
Gjykata në këtë drejtim kishte bërë përpjekje të mëdha duke pas parasysh detyrimin që
çdo kërkese duhej dhënë përgjigje, gjykata nuk ishte në gjendje të përqendrohet në
afatet e arsyeshme lidhur me çështjet që kërkojnë një shqyrtim në themel,nga ana tjetër,
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me dhjetëra mijëra kërkues shohin se si u rrëzohen kërkesat në mënyrë të
pashmangshme,shpesh pasi kanë pritur me vite.Masa më e qartë e kësaj përpjekje është
adoptimi i Protokollet nr. 14 i Konventës i cili mes tjerash parashikon mundësin që
kërkesat dukshëm të papranueshme të mund të trajtohen nga një gjyqtar i vetëm.
Qëllimi i këtij punimi është të shihet efikasiteti i Gjykatës dhe veçanërisht i Sekretarisë
ku shumica e çështjeve të cilat e kalojnë testin shqyrtohen me themelin,çka e thjeshton
dhe e përshpejton procedurën. Po ashtu nëpërmjet këtij punimi theksoj se me rastin e
vizitës studimore në kuadër të Institut Gjyqësor të Kosovës, të realizuar nga data
07.09.2014 deri me datë 27.09.2014, në Strasburg dhe Colmare të Francës dhe
Carlsruhe të Gjermanisë,e sidomos në Strasburg dhe atë në Gjykatën Evropiane për të
Drejtat e Njeriut,gjatë vizitës që patëm aty më për së afërmi jemi njoftuar me aktivitetet
e kësaj Gjykate ku me atë rast kemi vizituar edhe Sekretarin e saj dhe kemi par kërkesat
drejtuar Gjykatës,me q rast punëtorët na kanë dhënë sqarimet se si pranohen ato,pastaj
mbështjellësit e tyre si formulohen, mënyra e regjistrimit të tyre, ndarja sipas radhës,
formularët për aplikim, kërkesat e drejtuara të shkruara me dorë, si kthehen ato për
përmirësim, si pranohen kërkesat me anë të faksimit dhe informacione të tjera të
dobishme për temën që kam zgjedhur për punim studimor e cila më është dukur mjaft
atraktive dhe e dobishme për punën tonë në të ardhmen si gjyqtar.

Qëllimi i punimit
Ky punim sado simbolik do e punoj me të vetmin qëllim që sado pak të kemi njohuri
elementare si duhet drejtuar Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg,
në të ardhmen pasi që dihet se shteti ynë Kosova,dihet se nuk është palë nënshkruese e
Konventës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut,që Gjykata
kryesisht merret me mbrojtjen e neneve dhe Protokolleve të saj, pavarësisht këtij fakti
ne jemi pjesë e këtyre kombeve që Gjykata ka nën juridiksion të vetin dhe shpresoj se
herët apo vonë ne do të jemi pjesë e këtyre të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga
Konventa, sepse një ditë edhe vendimet tona mund të jenë objekt shqyrtimi i kësaj
Gjykate,prandaj sa më herët që të kemi njohuri aq më mirë,edhe për drejtësinë tonë në
përgjithësi.
Kriteret e pranueshmërisë janë të parashikuara me nenet 34 (kërkesa individuale) dhe
35 (kushtet e përgjithshme) , janë shqyrtuar nën dritën e juridiksionit të Gjykatës.Disa105

nocione si afati prej gjashtë muajve ndonëse në një masë më të vogël shterimi i rrugëve të
brendshme të ankimimit, janë më të thjeshta për tu kapur se sa të tjerat, si mungesa e
qartë e themelit e cila mund të shtjellohet gati në pafundësi ose kompetenca e gjykatës
ratio materiae ose ratioone personae.
Pasi të përkufizohen nocionet e ankimimit individual dhe të cilësisë së viktimës, analiza
do të fokusohet te motivet e papranueshmërisë që kanë lidhje me procedurën (I) me ato
që kanë të bëjnë me kompetencën (II) dhe ato që kanë të bëjnë me themelin e çështjeve
(III).

105 Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
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A. Ankimimi individual
Neni 34-Kërkesa individuale
''Gjykata mund të marrë kërkesat nga çdo person, organizatë joqeveritare ose grup
individësh që pretendojnë të jenë viktima të shkeljes nga një prej Palëve të Larta
Kontraktuese të të drejtave të parashikuara në Konventë ose në protokollet e saj. Palët
Kontraktuese zotohen të mos e pengojnë në ndonjë mënyrë ushtrimin efektiv të kësaj të
drejte'›106

1.Objekti i dispozitës
Neni 34 që vendos të drejtën për ankimim individual mbart një të drejtë të vërtet
veprimi të individit në plan ndërkombëtar, ai përbën përveç tjerash një nga shtyllat
kryesorë të efikasitetit të sistemit të Konventës siç mund të quhet ''qelësat kryesor të
mekanizmit'' të ruajtjes së të drejtave të njeriut, Rastet (Mamaatkoulov dhe Askarov
kundërTurqisë dhe Loizidou kundërTurqisë) përjashtime paraprake.

2.Cilësia e kërkesës
Mbrojtjes së Konventës mund ti drejtohet çdo person privat kundër shtetit palë me të
konstatuar se shkelja për të cilën ankohet ka ndodhur Brenda kufijve te juridiksionit të
shtetit dhe kjo në përputhje me nenin 1 të konventës, viktima nuk është e detyruar të
përcaktoje se cili nen i konventës është shkelur (Guzzardi kundër Italisë)

Titullarët
Çdo person fizik ose juridik mund të ushtrojë të drejtën e vet për ankimim individual pa
llogaritur kombësinë,vendbanimin,gjendjen civile,situatën e vet,aftësinë juridike (nënë e
privuar nga autoriteti prindëror (Scozzari dhe Giunta kundër Italisë) i mitur (A. kundër
Mbretërisë së Bashkuar) i paaftë juridik pa lejen e tutores së saj (Zehentner kundër
Austrisë)
Çdo organizatë joqeveritare me përjashtim të organizatave qe kanë atribute me fuqi
publike,mund të ushtrojnë të drejtën e vet të ankimimit dhe juridikisht e financiarisht te
pavarur nga shteti (Unedic kundër Francës).
Çdo grup individësh për çdo lloj veprimi të ndodhur nga shteti prej të cilit varet ose në
emer të të cilit ata ushtrojnë pushtet publik (Demirbas e të tjerët kundërTurqisë)
Neni 34 nuk lejon ankimim in abstracto të një shkeljeje të Konventës, nuk mund të
ankohemi për një dispozitë të së drejtës së brendshme vetëm se ajo duket se shkel
Konventën (Monnat kundër Zvicrës) dhe Konventa nuk e njeh action popularis (Klass e
të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar)
Kërkesa e paraqitur me ndërmjetësimin e një përfaqësuesi kërkon që ai të përgatisë një
prokurë të firmosur sipas rregullave, është thelbësore që përfaqësuesi të tregojë se ka
marrë udhëzime të posaçme dhe të qarta të personit që pretendohet viktimë sipas nenit
34 të Konventës
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Ushtrimi i lirë i të drejtës për ankimim
E drejta për t'iu drejtuar gjykatës nuk duron asnjë pengesë, ky parim përfshin një liri
komunikimi me organet e Konventës korrespodenca në burg (Peers kundër Greqisë,
Kornakovs kundër Letonisë).
Duhet parashikuar dobësia e kërkuesit dhe rreziku se mos ndikohet nga autoritetet,një
kërkues mund të gjendet në situate veçanërisht të dobët kur ai gjendet në paraburgim
dhe kur kontaktet që ai ka me familjen ose botën e jashtme janë objekt i kufizimeve.

Përcaktimi i fakteve
Nëse gjykata është përgjegjëse për përcaktimin e fakteve, u takon palëve ta ndihmojnë
atë në mënyrë aktive duke i dhënë të gjitha informacionet e duhura,edhe vet sjellja e tyre
merr vlerë gjatë kërkimit të provave.Në kuadrin e funksionimit të sistemit të ankimimit
individual është e rëndësishme që shtetet të japin gjithë ndihmën e nevojshme për një
shqyrtim efektiv të kërkesave. Neni 34 që synon të sigurojë një zbatim efektiv të së
drejtës për ankim individual, është një lloj rregulli i përgjithshëm dhe neni 38 detyron
posaçërisht shtetet që të bashkëpunojnë me gjykatën.

Misioni i hetimit
Kontributi i shtetit të paditur pritet edhe kur zhvillohen misione hetimi sepse i takon
shtetit të ofrojë lehtësi të nevojshme për të mundësuar shqyrtimin efikas të kërkesave
(Cakici kundërTurqisë) dhe pengesat në mbajtjen e një misioni hetimi shkelin nenin 38
(Chamaiev e të tjerë kundër Gjeorgjisë dhe Rusisë)

B. Cilësia e viktimës
Në zbatim të nenit 34 vetëm një kërkues që konsiderohet viktimë e një shkeljeje të
Konventës mund të ankohet para gjykatës. U takon në radhë të parë autoriteteve
kombëtare të ngrenë nje shkelje të ankimuar të Konventës.Kështu për të ditur nëse një
kërkues mund të pretendohet viktimë e shkeljes së ankimuar pyetja bëhet në të gjithë
stadet e procedurës para gjykatës (Scordino kundër Italisë).

1. Nocioni i viktimës
Nocioni i viktimës interpretohet në mënyrë autonome dhe të pavarur nga rregullat e së
drejtës së brendshme ashtu si dhe interesi për të vepruar ose cilësia për të vepruar
(Gorraiz Lizarraga e të tjerë kundër Spanjës,. Nocioni nuk përfshin ekzistencën e një
paragjykimi (Brumarescu kundër Rumanisë).Një akt që ka efekte të përkohshme mund
të mjaftojë (Monnat kundër Zvicrres).

2. Viktima direkte
Gjykata ka mundur të pranojë rast pas rasti ankimin e një viktime të quajtur
<potenciale> domethënë të asaj që s'mund të ankohet për një cenim direkt p.sh:
gjykimet që kanë të bëjnë me përgjimet telefonike në Gjermani (Klass e të tjerë kundër
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Gjermanisë)që kanë të bëjnë me një ekstradim (Soering kundër Mbretërisë së
Bashkuar) qe lidhen me masa kufizuese në shpërndarjen e informacionit lidhur me
abortin etj. Kur bëhet fjalë për një ligj kombëtar një individ mund të thotë se ligji nuk ia
njeh të drejtat nëse ai është i detyruar të ndryshojë sjellje nën frikën e përndjekjes ose
nëse ai bën pjesë në një kategori personash që rrezikojnë të pësojnë drejtpërsëdrejti
pasojat e legjislacionit ose bëhet fjalë për një kushtetutë (Sejdic dhe Finci kundër Bosnjës
e Hercegovinës).

3. Viktima indirekte
Kur ekziston një lidhje e veçante dhe personale midis viktimës direkt dhe kërkuesit,
Gjykata pranon ankimimin individual të një personi që konsiderohet si viktimë indirekte
p.sh:Ankimimi i gruas së viktimës (McCan e të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar) ose
ai i nipit të të ndjerit (Yasa kundërTurqisë),mbi bazën e nenit 6.2 e veja e një të padituri
viktimë e cenimit të prezumimit të pafajësisë (Nolkenbockhoff kundër Gjermanisë),mbi
bazën e nenit 10 interesi i bashkëshortes së kërkuesit të vdekur (Dalban kundër
Rumanisë),nga ana tjetër ortakët nuk mund të pretendojnë se janë viktima të nje
shkeljeje të të drejtave të shoqërisë së tyre nga neni 1 i Protokollit nr.1(Agrotexim e të
tjerë kundër Greqisë) me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme (Camberroë
MM5AD kundër Bullgarisë).

4.Vdekja e viktimës
Një kërkesë mund të paraqitet vetëm nga personat e gjallë ose në emër të tyre, një
person i vdekur nuk mundet as përmes një përfaqësuesi të paraqesë kërkesë para
gjykatës (Kaya dhe Polat kundër Turqisë).Vdekja nuk përmban që një çështje
automatikisht të çregjistrohet nga gjykata, në fakt anëtarët e familjes mund ta mbanin
kërkesën me kusht që ata të kishin një interes të mjaftueshëm për këtë p.sh për rastin e
trashëgimtarëve ose të afërmve siç janë e veja dhe fëmijët apo edhe prindërit. Ndërsa
situate është krejt ndryshe kur viktima direkt ka vdekur para se ti drejtohej Gjykatës
(Fairfield kundër Mbretërisë së Bashkuar)

5 Humbja e cilësisë së viktimës.
Kërkuesi duhet të mundë të justifikojë cilësinë e vetë si viktimë gjatë gjithë kohëzgjatjes
së procedurës (Bourdov kundër Rusisë).Zbutja e një dënimi apo adoptimi i një vendimi
apo i masave të favorshme për kërkuesin nga autoritete kombëtare sjell humbjen e
cilësisë së viktimës vetëm në rast se kjo shoqërohet me një njohje të qartë ose të paktën
në substance të ndjekur nga një riparim i shkeljes (Scorlino kundër Italisë).
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I.PAPRANUESHMËRITË QË KANËTË BËJNË ME PROCEDUREN

A.Mos-shterimi i mjeteve të brendshme të ankimimit
Neni 35.1 – Kushtet e pranueshmërisë
Gjykata mund të trajtojë çështjen vetëm pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet e
brendshme ligjore sipas rregullave përgjithësisht të pranuara të të drejtës
ndërkombëtare (...) 107

Kushtet e pranueshmërisë bazohen mbi parimet e së drejtës ndërkombëtare
përgjithësisht të pranuara,siç e tregon teksti i nenit 35.Detyrimi për të shteruar mjetet e
brendshme të ankimimit bën pjesë te e drejta ndërkombëtare zakonore, e njohur si e
tillë nga jurisprudenca e Gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë (për shembull çështja
Interhandel (Zvicra kundër SHBA-se),gjyk i 21 marsit 1959).Ajo gjendet gjithashtu në të
tjera traktate ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut: Pakti ndërkombëtar
lidhur me të drejtat civile dhe politike (neni 41.1 c) dhe protokolli i tij fakultativ (nenet 2
dhe 5.2 b), Konventa amerikane e të drejtave të njeriut (neni 46) dhe Karta afrikane e108 109

të drejtave të njeriut dhe të popujve (nenet 50 dhe 56.5) .110

Gjykata evropiane e të drejtave të njeriut ka për qëllim të luajë një rol subsidiar
krahasuar me sistemet kombëtare të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, dhe është e
dëshirueshme që gjykatat kombëtare të kenë fillimisht mundësinë që të vendosin për
çështjet të pajtueshmërisë të së drejtës së brendshme me Konventën.Nëse një kërkesë
paraqitet megjithatë në Strasburg,Gjykata evropiane duhet të përfitojë nga opinionet e
atyre gjykatave, të cilat janë në kontakt direkt dhe të përhershëm me forcat e gjalla të
vendeve të tyre (Burden kundër Mbretërisë së Bashkuar). Ka dalë pyetja nëse ky apo ai
mjet ankimimi ishte i brendshëm apo ndërkombëtar. Nëse është e brendshme, do të
duhet normalisht që të shterohet para se kërkesa të paraqitet para Gjykatës.Nëse është
ndërkombëtare,kërkesa mund të hidhet poshtë në emër të nenit 35.2 b) të Konventës. i
takon Gjykatës të përcaktojë natyrën e brendshme ose ndërkombëtare të një
juridiksioni të dhënë, duke pasur parasysh të gjithë faktorët që lidhen me të, pikërisht e
natyrën e tij juridike, instrumentin që ka parashikuar krijimin e tij, financimin e tij (Jelii
kundër Bosnje-Hercegovinës (gjyk) ;Peraldi kundër Francës (gjyk)

1.Qëllimi i rregullës
Logjika që përshkon rregullën e shterimit të mjeteve të brendshme është t'u kursejë
autoriteteve lokale, dhe para të gjithash, gjykatave, rastin për të parandaluar ose
riformuluar shkeljet e ankimuara të Konventës.Ajo bazohet mbi hipotezën, e pasqyruar
në nenin 13, sipas së cilës rendi juridik i brendshëm do të sigurojë një mjet ankimimi
efektiv kundër shkeljeve të të drejtave të sanksionuara nga Konventa (Selmouni kundër
Francës,Kudła kundër Polonisë).Kjo hipotezë vlen pavarësisht çështjes së përfshirjes së

107 Neni 35, Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
108 Pakti Ndërkombëtar mbi të drejtat civile dhe politike
109 Konventa Amerikane e të drejtave të njeriut
110 Karta afrikane e të drejtave të njeriut dhe të popujve
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dispozitave të Konventës në të drejtën kombëtare.Gjykata edhe së fundi e ka përsëritur
se rregulla e shterimit të mjeteve të brendshme të ankimimit është një pjesë e
domosdoshme e funksionimit të mekanizmit mbrojtës të vendosur nga Konventa dhe se
bëhet fjalë për një parim themelor.

2.Zbatimi i rregullës
Shterimi i mjeteve të brendshme të ankimimit është shumë më tepër një rregull i artë se
sa një parim i gdhendur në mermer.Komisioni dhe Gjykata shpesh kanë theksuar se ajo
duhej zbatuar me një lloj fleksibiliteti dhe pa formalizma të skajshëm, duke pasur
parasysh kontekstin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut (Ringeisen kundër Austrisë,
Lehtinen kundër Finlandës).
Kërkuesve u kërkohet të kenë shteruar mjetet e brendshme të ankimimit që
disponohen - që ata vetë mund t'i ndërmarrin - dhe që janë efektive si në teori ashtu
edhe në praktikë në kohën e fakteve,d.m.th.që janë të mundshme për t'u përdorur,dhe
që mund t'u ofrojnë atyre ndërtimin e ankesave dhe paraqitjen e perspektivave të
arsyeshme për sukses (Sejdovic kundër Italisë). Nuk është e nevojshme të shterohen
mjetet e ankimimit diskrecionar ose ato të jashtëzakonshme, për shembull, kur i
kërkohet një gjykate të rishikojë vendimin e saj (Çınar kundër Turqisë (gjyk) ose kur
kërkohet një rihapje e procedurës, përjashto rrethanat e veçanta, kur, për shembull,
është përcaktuar sipas të drejtës së brendshme që një kërkesë për rihapje e procedurës
përbën në fakt një ankimim efektiv, ose nëse një anullim i një gjykimi që ka vlerën e
çështjes së gjykuar, përbën të vetmin mjet që i lejon shtetit të paditur të rindërtoje
situatën në kuadrin e sistemit të vet juridik (Kiiskinen kundër Finlandës (gjyk).Po kështu,
një ankimim në rrugë hierarkike nuk përbën një mjet ankimimi efektiv (Horvat kundër
Kroacisë),as një mjet i së drejtës që nuk është drejtpërsëdrejti i arritshëm për kërkuesin
por që varet nga ushtrimi i pushtetit diskrecionar të një ndërmjetësi (Tnase kundër
Moldovës).

3.Aspekte procedurale
Detyrimi për kërkuesin për të shteruar mjetet e brendshme të ankimimit vlerësohet në
parim në datën kur paraqitet kërkesa para Gjykatës (Baumann kundër Francës), me
përjashtim të rasteve të justifikuara nga rrethanat e një çështjeje të caktuar. Megjithatë,
Gjykata toleron që afati i fundit i një ankimimi të arrihet pak pas depozitimit të kërkesës
por para se ajo të deklarohet për pranueshmërinë e kësaj të fundit (Karoussiotis kundër
Portugalisë).

B.Mosrespektimi i afatit prej gjashtë muajsh
Neni 35.1 – Kushtet e pranueshmërisë
« 1. Gjykata mund të trajtojë çështjen [vetëm] brenda një periudhe prej gjashtë muajsh
nga data në të cilën është marrë vendimi i formës së prerë.111
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1.Qëllimi i rregullës
Rregulli i gjashtë muajve ka për qëllim t'i shërbejë sigurisë juridike dhe të kujdeset që
çështjet që ngrenë pyetje lidhur me Konventën të shqyrtohen në një afat të arsyeshëm,
duke u evituar autoriteteve dhe personave të tjerë të interesuar ndjenjën e gjatë të
pasigurisë (P.M.kundër Mbretërisë së Bashkuar (gjyk).
Për më tepër,ky rregull i jep kërkuesi potencial,një afat të mjaftueshëm për të reflektuar
që të vlerësojë sa e mundur është për të paraqitur një kërkesë dhe,nëse është nevoja,të
përcaktojë ankesat dhe argumentet e saktë që do të paraqesë, dhe ajo lehtëson
ndërtimin e fakteve në një çështje sepse,me kalimin e kohës, bëhet i vështirë shqyrtimi
në mënyrë të drejtë i pyetjeve të ngritura.Ajo shënon kufirin kohor të kontrollit të kryer
nga Gjykata dhe u tregon si personave ashtu edhe autoriteteve periudhën përtej së cilës
ky kontroll nuk mund të kryhet më (pek kundër Turqisë (gjyk). Gjykata nuk e ka
mundësinë që të mos e zbatojë rregullën e gjashtë muajve (për shembull me arsyen se
një qeveri nuk e ka formuluar përjashtimin paraprak të bazuar mbi këtë rregull
(Belaousof e të tjerë kundër Greqisë).
Rregulla e gjashtë muajve nuk mund të kërkojë që një kërkues t'i drejtohet Gjykatës për
ankesën e vet para se situata që lidhet me çështjen që ai ngre, të jetë bërë objekt i një
vendimi të formës së prerë në juridiksionet e brendshme (Varnava e të tjerë kundër
Turqisë).

2.Datë në të cilën fillon afati prej gjashtë muajsh
Vendimi përfundimtar

Afati prej gjashtë muajsh fillon të llogaritet që nga vendimi i formës së prerë në kuadrin e
shterimit të mjeteve të brendshme të ankimimit (Paul dhe Audrey Edëards kundër
Mbretërisë së Bashkuar). I interesuari duhet të ketë përdorur normalisht ankimimet e
brendshme me gjasë efikase dhe të mjaftueshme me qëllim që riparojë problemet e
ankesës së tij (Moreira Barbosa kundër Portugalsë).
Vetëm ankimimet e brendshme dhe efektive mund të merren parasysh sepse një kërkues
nuk mund të shtyjë afatin strikt të detyruar nga Konventa duke u përpjekur të dërgojë
kërkesa të papërshtatshme ose abuzive instancave apo institucioneve që nuk kanë
pushtetin ose kompetencën e nevojshme për të akordur mbi bazën e Konventës një
riparim efektiv lidhur me ankesën në fjalë (Fernie Mbretërisë së Bashkuar).
Nuk mund të merren parasysh ankimimet ushtrimi i të cilës është lënë në diskrecion të
funksionarëve dhe që,për pasojë, nuk janë drejtpërsëdrejti të mundshme për kërkuesit.
Po kështu, kërkuesit që nuk shoqërohen me afate të sakta prodhojnë pasiguri dhe e
bëjnë jofunksionale rregullën e gjashtë muajve të parashikuar nga neni 35. 1 (Williams
kundër Mbretërisë së Bashkuar (gjyk).
Në parim, neni 35. 1 nuk kërkon që të përdoren procedura rishikimi apo ankimime të
jashtëzakonshme të të njëjtit lloj dhe nuk lejon shtyrjen e afatit gjashtëmujor me
arsyetimin se të tilla mjete ankimimi janë përdorurTucka kundër Mbretërisë së Bashkuar.
Megjithatë, nëse një mjet ankimimi i jashtëzakonshëm përbën të vetmin ankimim
gjyqësor që mund të disponojë interesuari, afati gjashtëmujor mund të llogaritet duke
filluar nga data e vendimit që lidhet me këtë ankimim (Ahtinen kundër Finlandës).Një
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kërkesë në të cilën një kërkues paraqet ankesat e tij brenda gjashtë muajve pas vendimit
që i ka hedhur poshtë kërkesën për të rihapur procesin është e papranueshme, duke
qenë se ky vendim nuk është vendimi i « formës së prerë » (Sapeïan kundërArmenis).

3.Llogaritja e afatit
Periudha gjashtëmujore fillon qysh nga data në të cilën kërkuesi dhe/ose përfaqësuesi i tij,
ka një njohje të mjaftueshme të vendimit të brendshëm të formës së prerë (Koç dhe
Tosun kundërTurqisë (gjyk).
I takon shtetit që i referohet mosrespektimit të afatit gjashtëmujor, të përcaktojë datën
në të cilën aplikanti është njohur me vendimin e brendshëm të formës së prerë (ahmo
kundërTurqisë (gjyk).
Afati fillon të llogaritet të nesërmen e shpalljes në publik të vendimit të brendshëm të
formës së prerë ose, nëse s'ka shpallje publike, të nesërmen e ditës ku ai i është bërë i
njohur kërkuesit ose përfaqësuesit të tij, dhe skadon gjashtë muaj kalendarikë më pas
cilado që të jetë kohëzgjatja e vërtetë (Otto kundër Gjermanisë (gjyk). Respekti i afatit
prej gjashtëmuajsh operon sipas kritereve të mirëfillta të Konventës, dhe jo në funksion
të modaliteteve të parashikuara për shembull në të drejtën e brendshme të çdo shtetit
të paditur.Gjykata ka mundësinë të caktojë për skadimin e afatit prej gjashtë muajsh një
datë që ndryshon nga ajo e treguar prej shtetit të paditur (pek kundërTurqisë (gjyk).
4.Data e paraqitjes së një kërkese
Sipas praktikës së vendosur nga organet e Konventës dhe nenit 47.5 të rregullores së
Gjykatës, kërkesa, si rregull i përgjithshëm njihet se është paraqitur në datën kur
komunikohet për të parën herë nga kërkuesi i interesuar – qoftë edhe pjesërisht–
objekti i saj,me kusht që një formular kërkese i plotësuar siç duhet të paraqitet në afatet
e caktuara nga Gjykata (Kemevuako kundër Holandës (gjyk).
Vula e postës shërben si njoftim zyrtar dhe jo vula e marrjes vendosur mbi kërkesë.
Vetëm dërgimi me faks i formularit të kërkesës brenda afatit të parashikuar pa dërguar
origjinalin në Gjykatë,nuk mjafton (Kemevuako kundër Holandës).

C.Kërkesa anonime
Neni 35.2 a) – Kushtet e pranueshmërisë
2. Gjykata nuk merr në shqyrtim asnjë kërkesë individuale të paraqitur sipas nenit 34,
kur:
a) Është anonime;(...)2112

1.Karakteri anonim i një kërkese
Një kërkesë që vjen në Gjykatën Evropiane të të drejtave të njeriut konsiderohet

anonime kur dosja e çështjes nuk tregon asnjë element që t'i lejojë Gjykatës të
identifikojë kërkuesin (Blondje kundër Holandës (gjyk). Asnjë nga formularët dhe
112 Neni 35.2 a), Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
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dokumentet e paraqitur nuk përmend emër, vetëm një referencë dhe nofka, dhe
prokurën e përfaqësuesit të nënshkruar me « X » :identiteti i kërkuesit nuk tregohet.
Një kërkesë e paraqitur nga një shoqatë në emër të personave të paidentifikuar,ndërsa
kjo shoqatë nuk pretendon se është vetë viktimë por ankohet për një shkelje të së
drejtës për respektim të jetës private të atyre individëve të paidentifikuar, të cilët ishin
kërkuesit që shoqata deklaronte se i përfaqësonte.Kjo kërkesë u konsiderua si anonime
(Konfederata e sindikatave mjekësore franceze dhe Federata kombëtare e infermierëve
kundër Francës (gjyk).

2.Karakteri jo anonim i një kërkese
Një formular kërkese i panënshkruar që përmban të gjitha detajet e mjaftueshme për të
hequr çdo dyshim mbi identitetin e kërkuesit, i pasuar me një korrespondencë të
nënshkruar si duhet nga përfaqësuesi i kërkuesit, nuk është anonim (Kouznetsova
kundër Rusisë (gjyk).
Kërkesë e paraqitur duke treguar emra fiktivë:raste individësh që përdorin pseudonime
duke shpjeguar Gjykatës se konteksti i një konflikti të armatosur i detyronte të mos
zbulonin emrat e tyre të vërtetë me qëllim që të mbronin familjet dhe të afërmit.Duke
pasur parasysh se « pas taktikave të fshehjes së identiteteve të vërteta për arsye që mund
të kuptohen, gjenden persona realë, konkretë dhe të identifikueshëm nga një numër i
mjaftueshëm treguesish që s'janë emrat e tyre » dhe « ekzistenca e një lidhjeje
mjaftueshëm e ngushtë mes kërkuesve dhe ngjarjeve në fjalë », Gjykata nuk e ka
konsideruar kërkesën anonime (Chamaïev e të tjerë kundër Gjeorgjisë dhe Rusisë (gjyk)
Chamaïev e të tjerë kundër Gjeorgjisë dhe Rusisë).
Një kërkesë e paraqitur nga një organ fetar apo nga një shoqatë me qëllime fetare dhe
filozofike identiteti i anëtarëve të së cilës nuk zbulohet, nuk hidhet poshtë si anonime
(nenet 9, 10 e 11 të Konventës (Omkarananda e Divine Light Zentrum kundër Zvicrës
(gjyk).

D.Kërkesë e përsëritur
Neni 35.2 b) – Kushtet e pranueshmërisë
Gjykata nuk merr në shqyrtim asnjë kërkesë individuale të paraqitur sipas nenit 34,kur:
(...) 113

Kërkesa anonime në kuptimin e nenit 35.2 a) të Konventës duhet dalluar nga çështja e
mos publikimit të identitetit të një kërkuesi në shmangie të rregullës normale të
publikimit të procedurës para Gjykatës, dhe nga çështja e konfidencialitetit para
Gjykatës (cf. nenet 33 e 47 § 3 të rregullores së Gjykatës dhe institucioneve praktike në
aneks).

113 Neni 35.2 b), Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
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b) b.është në thelb e njëjtë me një çështje të shqyrtuar më parë nga Gjykata (...) dhe nuk
përmban fakte të reja përkatëse''114

Një kërkesë konsiderohet si të jetë « thelbësisht e njëjta » kur pjesët,ankesat dhe faktet
janë identike (Pauger kundërAustrisë) Kur ky identitet konstatohet,kërkesa deklarohet
e papranueshme

E.Kërkesë që i është paraqitur një tjetër instance ndërkombëtare
Neni 35.2 b) – Kushte të pranueshmërisë
2. Gjykata nuk merr në shqyrtim asnjë kërkesë individuale të paraqitur sipas nenit 34,
kur:
(...)
b) Është në thelb e njëjtë me një çështje (...) që i është nënshtruar një procedure tjetër
për zgjidhje ose hetim ndërkombëtar dhe nuk përmban fakte të reja përkatëse.115

Qëllimi i kësaj dispozite konsiston në shmangien e pluralitetit të procedurave
ndërkombëtare që lidhen me të njëjtën çështje.
Kushtet e pranueshmërisë të vendosura nga ky paragraf janë shtuese:
– kërkesa nuk duhet të jetë thellësisht e njëjta me një tjetër kërkesë domethënë që nuk
duhet të ketë identitet faktesh, palësh dhe ankesash (për konstatimin e këtyre
elementëve,shiko më sipër pikën I.D « Kërkesë e përsëritur »),dhe
– kërkesa nuk duhet t'i jetë nënshtruar një instance tjetër ndërkombëtare hetimore ose
arbitrazhi
Kur Gjykata konstaton, për shkak të ekzistencës së një vendimi të dhënë mbi themelin
në momentin ku ajo shqyrton çështjen, se kushtet e vendosura nga neni 35. 2 b)
përmbushen, ajo duhet të shpallë të papranueshme një kërkesë që ka qenë tashmë
objekt i një shqyrtimi nga një tjetër instancë ndërkombëtare.

II. PAPRANUESHMËRITË QË KANËTË BËJNË ME
JURIDIKSIONIN E GJYKATËS
A.Papajtueshmëri ratione persona el
Neni 35.3 a) – Kushte pranueshmërie

3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme,kur mendon se:
a) kërkesa është e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose protokollet e saj (...);116

114 Neni 35.2 b), Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
Kjo dispozitë figuronte më parë nën nenin 27.
115 Neni 35.2 b), Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
116 Neni 35.3 a), Këshilli i Evropës/Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut
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Neni 32 – Juridiksioni i Gjykatës
Juridiksioni i Gjykatës shtrihet për të gjitha çështjet në lidhje me interpretimin dhe

zbatimin e Konventës dhe të protokolleve që i referohen asaj sikurse parashikohet në
nenet 33, 34, 46 dhe 47.Gjykata vendos vetë në rast të mosmarrëveshjeve në lidhje me
juridiksionin e saj.Pajtueshmëria ratione personae kërkon që shkelja e Konventës të jetë
kryer nga një shtet kontraktues ose që t'i atribuohet atij në një mënyrë apo një tjetër.Të
drejtat themelore të mbrojtura nga traktate ndërkombëtare në fushën e të drejtave të
njeriut, duhet të jenë në përfitim të individëve që gjenden në territorin e shtetit Palë të
atij traktati,pavarësisht shkrirjes ose shpërbërjes së tij të mëtejshme (Bijeli kundër Malit
të Zi dhe Serbisë,69).
Kërkesat shpallen të të papajtueshme ratione personae për arsyet e mëposhtme:

– nëse kërkuesi nuk e ka cilësinë për të vepruar në emër të nenit të Konventës
– nëse ai nuk është në gjendje të tregojë se është viktimë e shkeljes së ankimuar
– nëse kërkesa drejtohet kundër një individi
– nëse kërkesa drejtohet kundër një shteti që nuk ka ratifikuar Konventën ose

drejtpërsëdrejti kundër një organizate ndërkombëtare që nuk është anëtarësuar
në Konventë

– nëse kërkesa ka të bëjë me një Protokoll të Konventës që shteti i paditur nuk e ka
ratifikuar

Kompetenca
Një konstatim i mos kompetencës ratione loci nuk ia heq mundësinë Gjykatës për të
parë nëse kërkuesit i përkasin kompetencës së një ose shumë shteteve kontraktues në
kuptimin e nenit 1 të Konventës. Për pasojë, përjashtimet sipas të cilave, kërkuesit nuk i
takojnë kompetencës së një shteti të paditur duhet,në parim, të bëhen në fushën e mos
kompetencës ratione personae (shiko tezat e mbrojtura nga qeveritë e paditura në
çështjet Bankovi e të tjerë kundër Belgjikës dhe 16 shtete të tjera kontraktuese).

B.Papajtueshmëri ratione loci
Neni 35.3 a) – Kushtet e pranueshmërisë

3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme,kur mendon se :
a) kërkesa është e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose protokollet e saj (…)
Neni 32 – Juridiksioni i Gjykatës
1. Juridiksioni i Gjykatës shtrihet për të gjitha çështjet në lidhje më interpretimin dhe

zbatimin e Konventës dhe të protokolleve që i referohen asaj sikurse parashikohet në
nenet 33,34,46 dhe 47.
2.Gjykata vendos vetë në rast të mosmarrëveshjeve në lidhje me juridiksionin e saj.
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1.Parime
Pajtueshmëria ratione loci kërkon që shkelja e ankimuar e Konventës të ndodhë në
juridiksionin e shtetit të paditur ose në territorin që kontrollohet efektivisht nga ky shtet
(Qipro kundër Turqisë). Kur kërkesat mbështeten mbi fakte që kanë ndodhur në një
territor jashtë shtetit kontraktues dhe kur nuk ka asnjë lidhje mes këtyre fakteve dhe një
autoriteti nga juridiksioni i shtetit kontraktues, këto kërkesa rrëzohen për
papajtueshmëri ratione loci.
Për kërkesat që lidhen me veprime që janë zhvilluar jashtë territorit të një shteti
kontraktues, qeveria mund të lejojë një përjashtim paraprak në lidhje me
papajtueshmërinë ratione loci të kërkesës (Loizidou kundër Turqisë (përjashtime
paraprake). Një përjashtim i tillë do të shqyrtohet në lidhje me nenin 1 të Konventës
(mbi shtrirjen e nocionit të « juridiksionit » sipas këtij neni,shih Bankovi e të tjerë kundër
Belgjikës dhe 16 shtete të tjera kontraktuese.
Ndodh që qeveria e paditur e trajton si të papranueshme një kërkesë për
papajtueshmëri ratione loci me dispozitat e Konventës,me motivin se gjatë procedurës,
kërkuesi ka banuar në një shtet tjetër kontraktues dhe e ka filluar procedurën në shtetin
e paditur për shkak të një rregulloreje më të favorshme. Edhe këto kërkesa Gjykata i
shqyrton në lidhje me nenin 1 (Haas kundër Zvicrës).
Megjithatë, është e qartë që një shtet është përgjegjës për aktet e përfaqësuesve të tij
diplomatikë dhe konsullorë jashtë shtetit dhe nuk mund të bëhet fjalë për
papajtueshmëri ratione loci në misionet diplomatike (X kundër Gjermanisë) ose për
aktet e kryera në bordin e avionëve të regjistruar në shtetin në fjalë apo në bordin e
anijeve të regjistruara po në atë shtet (Bankovi e të tjerë kundër Belgjikës dhe 16 shtete
të tjera kontraktuese).
Së fundi, një konstatim për mos kompetencën ratione loci nuk e pengon Gjykatën të

verifikojë nëse kërkuesit varen nga kompetenca e një ose shumë shteteve kontraktuese,
sipas nenit 1 të Konventës (Drozd dhe Janousek kundër Francës dhe Spanjës). Si
rrjedhojë, përjashtimet sipas të cilave kërkuesit nuk varen nga kompetenca e shtetit të
paditur,do të trajtoheshin më mirë sipas papajtueshmërisë ratione personae.

C.Papajtueshmëri ratione temporis
Neni 35.3 a) – Kushtet e pranueshmërisë

3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme,kur mendon se:
a) kërkesa është e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose protokollet e saj (…)
Neni 32 – Juridiksioni i Gjykatës
« 1. Juridiksioni i Gjykatës shtrihet për të gjitha çështjet në lidhje më interpretimin dhe
zbatimin e Konventës dhe të protokolleve që i referohen asaj sikurse parashikohet në
nenet 33,34,46 dhe 47.
2.Gjykata vendos vetë në rast të mosmarrëveshjeve në lidhje me juridiksionin e saj.»
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Parime të përgjithshme
Sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare (parimi në bazë të të cilit
traktatet nuk kanë fuqi prapavepruese), dispozitat e Konventës nuk janë detyruese për
një Palë kontraktuese në lidhje me një akt ose një fakt të ndodhur para datës së hyrjes në
fuqi të Konventës në lidhje me atë Palë, dhe as për një situatë që kishte pushuar së
ekzistuari para kësaj date (Varnava e të tjerë kundërTurqisë).
Kompetenca ratione temporis mbulon vetëm periudhën pas ratifikimit të Konventës ose
të Protokolleve të saj nga Shteti i paditur. Gjithsesi, ajo nuk i vë asnjë detyrim specifik
shteteve kontraktuese që të ndreqin një padrejtësi ose një dëm të shkaktuar para kësaj
date.
Duke filluar nga data e ratifikimit, të gjitha aktet ose mungesat që fajësojnë shtetin,duhet
të jenë në përputhje me Konventën ose me Protokollet e saj, dhe faktet e mëpasshme
nuk mund t'i shpëtojnë juridiksionit të Gjykatës, edhe nëse bëhet fjalë për vazhdimin e
situatave para ekzistuese.Megjithatë,Gjykata mund të marrë në konsideratë faktet para
ratifikimit,nëse ato mund të konsiderohen si zanafilla e një situate që vazhdon dhe që ka
zgjatur pas kësaj date, ose kur janë fakte të rëndësishme për të kuptuar ato që kanë
ndodhur pas kësaj date.
Gjykata ka të drejtë të verifikojë gjatë gjithë etapave të procedurës kompetencën e saj
ratione temporis, meqenëse bëhet fjalë më shumë për çështjen e kompetencës së
Gjykatës sesa për pranueshmërinë nga ana e saj (Blei kundër Kroacisë).

D.Papajtueshmëri ratione materiae
Neni 35.3 a) – Kushtet e pranueshmërisë

3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme,kur mendon se:
a) kërkesa është e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose protokollet e saj (…)
Neni 32 – Juridiksioni i Gjykatës
« 1. Juridiksioni i Gjykatës shtrihet për të gjitha çështjet në lidhje më interpretimin dhe
zbatimin e Konventës dhe të protokolleve që i referohen asaj sikurse parashikohet në
nenet 33,34,46 dhe 47.
2.Gjykata vendos vetë në rast të mosmarrëveshjeve në lidhje me juridiksionin e saj.
Pajtueshmëria ratione materiae e një kërkese ose e një ankese me Konventën dhe

Protokollet e saj lidhet me kompetencën materiale të Gjykatës. Që një ankesë të
konsiderohet si e pajtueshme ratione materiae me Konventën, duhet që e drejta e
përmendur nga kërkuesi të mbrohet nga Konventa dhe Protokollet e saj në fuqi. Për
shembull, janë të papranueshme kërkesat në lidhje me të drejtën e lëshimit të patentës
për drejtimin e automjeteve, të drejtën e vetëvendosjes, si edhe të drejtën për të hyrë
dhe qëndruar në një shtet kontraktues persona që nuk janë shtetas të tij,të drejta që nuk
figurojnë si të tilla në listën e të drejtave dhe lirive të garantuara nga Konventa.
Megjithëse Gjykata nuk është kompetente për të shqyrtuar shkeljet e ankimuara për të
drejtat që mbrohen nga instrumente të tjera ndërkombëtare, kur ajo përcakton
kuptimin e termave dhe nocioneve të Konventës,Gjykata, përveç Konventës,mund dhe
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duhet të marrë parasysh elementet e së drejtës ndërkombëtare (Demir dhe Baykara
kundërTurqisë).
Gjykata duhet të shqyrtojë çështjen e kompetencës së saj ratione materiae në çdo stad
të procedurës,pavarësisht nëse qeveria është apo jo e privuar nga e drejta për të hartuar
një përjashtim në këtë rast.
Deklarohen si të papajtueshme ratione materiae kërkesat në lidhje me një dispozitë të
Konventës për të cilën shteti i paditur ka paraqitur një rezervë,me kusht që kjo rezervë
të konsiderohet si e vlefshme nga Gjykata në bazë të nenit 57 të Konventës (shih për një
deklaratë interpretuese e konsideruar si e pavlefshme,Belilos kundër Zvicrës).
Nga ana tjetër, Gjykata nuk ka kompetencë ratione materiae për të shqyrtuar nëse një
Palë kontraktuese ka respektuar detyrimet e caktuara nga një vendim i Gjykatës.Ajo
mund ta shqyrtojë këtë lloj ankese pa shkelur kompetencat e Komitetit të Ministrave të
Këshillit të Evropës i cili mbikëqyr zbatimin e vendimeve të Gjykatës në bazë të nenit 46.
2 të Konventës.
Në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e vendimeve të papranueshmërisë për shkak të
papajtueshmërisë ratione materiae lidhen me kufijtë e fushës së zbatimit të neneve të
Konventës ose të Protokolleve të saj, në nenin 6 (E drejta për një proces të rregullt),
nenin 8 (E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare, banesës dhe
korrespondencës),dhe nenit 1 të Protokollit nr.1 (Mbrojtja e pronës).

III. PAPRANUESHMËRITË QË KANËTË BËJNË ME
THEMELIN
A.Mungesë e dukshme e themelit
Neni 35.3 a) – Kushtet e pranueshmërisë
3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme,kur mendon se :
a) kërkesa është (…) haptazi e paarsyetuar (…)

Hyrje e përgjithshme
Edhe kur një kërkesë është në përputhje me Konventën dhe kur të gjitha kushtet
formale të pranueshmërisë janë përmbushur, Gjykata mund ta deklarojë si të
papranueshme për shkaqe që lidhen me shqyrtimin e themelit. Nga këto shkaqe,
hipoteza më e përhapur është rrëzimi i kërkesës kur ajo është « haptazi e paarsyetuar »,
pas një shqyrtimi paraprak të përmbajtjes së saj materiale, e cila në pamje të parë nuk
tregon asnjë shkelje të të drejtave të garantuara nga Konventa dhe s'mund të deklarohet
përnjëherësh si e papranueshme,pa kaluar në stadin formal të shqyrtimit të themelit të
çështjes (që normalisht do të çonte në një vendim).
Fakti që për të arritur në përfundimin e mungesës së dukshme të themelit, Gjykata ka
ndonjëherë nevojë të mbledhë vëzhgime nga palët dhe të përdorë një arsyetim të gjatë
dhe të hollësishëm në vendimin e saj, kjo procedurë nuk i ndryshon asgjë karakterit «
haptazi » të paarsyetuar të kërkesës (Mentzen kundër Letonisë).
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B.Mungesë e një dëmi të rëndësishëm
Neni 35.3 b) – Kushtet e pranueshmërisë

3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme,kur mendon se :(…)
b) kërkuesi nuk ka pësuar ndonjë dëm të konsiderueshëm, përveç kur respektimi i të
drejtave të njeriut sipas përcaktimit të Konventës dhe Protokolleve të saj kërkon
shqyrtimin e kërkesës në lidhje me themelin, me kusht që të mos rrëzojë asnjë çështje
për këtë shkak nëse nuk është shqyrtuar si duhet nga një gjykatë kombëtare.»

Konteksti i adoptimit të një kriteri të ri
Me hyrjen në fuqi të Protokollit nr.14,më 1 qershor 2010,një kriter i ri i pranueshmërisë
iu shtua kritereve të parashikuara nga neni 35.Sipas nenit 20 të Protokollit,dispozita e re
zbatohet për të gjitha kërkesat e pagjykuara ende nga Gjykata, përveç atyre që
deklarohen të pranueshme para hyrjes në fuqi të Protokollit. Kështu, Gjykata zbatoi
kriterin e ri në nëntë vendimet mbi pranueshmërinë : Ionescu kundër Rumanisë (gjyk) ;
Korolev kundër Rusisë (gjyk) ;Vasilchenko kudnër Rusisë ;Rinck kundër Francës (gjyk) ;
Holub kundër Republikës Çeke (gjyk) ; Brati Zátkové, A.S., kundër Republikës Çeke
(gjyk) ;Gaftoniuc kundër Rumanisë (gjyk) ;Matoušek kundër Republikës Çeke (gjyk),dhe
avajda kundër Republikës Çeke (gjyk).
Përveç kësaj, në dy vendime, Gjykata ka rrëzuar një përjashtim të papranueshmërisë
ngritur nga qeveria mbi bazën e kriterit të ri (Gaglione e të tjerë kundër Italisë, 14-19,
dhe Sancho Cruz dhe 14 çështje të tjera « Reforma agrare » kundër Portugalisë, 22-
36).Hyrja e këtij kriteri të ri u gjykua si e nevojshme duke parë ngarkesën gjithnjë në
rritje të Gjykatës.
Neni 35. 3 b) përmban tri elemente të veçanta. Së pari, ai shpreh kriterin e
pranueshmërisë: Gjykata mund të deklarojë të pavlefshme çdo kërkesë individuale kur
mendon që kërkuesi nuk ka pësuar asnjë dëm të konsiderueshëm. Më pas vijnë dy
klauzola për mbrojtje. Së pari, Gjykata nuk mund të deklarojë si të papranueshme një
kërkesë nëse respektimi i të drejtave të njeriut kërkon shqyrtimin e themelit të saj. Së
dyti, ajo nuk mund të rrëzojë mbi bazën e këtij kriteri të ri një çështje që nuk është
shqyrtuar hollësisht nga një gjykatë e brendshme.
Vetëm Gjykata është kompetente për të interpretuar këtë kusht të ri të pranueshmërisë
dhe për ta zbatuar atë.Gjatë dy viteve pasi ka hyrë në fuqi Protokolli,zbatimi i këtij kriteri
të ri të pranueshmërisë do t'i rezervohet dhomave dhe Dhomës së Madhe (neni 20. 2 i
Protokollit nr. 14) që do të vendosin parimet e qarta të juridprudencës në lidhje me
funksionimin e kriterit të ri në raste konkrete.

Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar
për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014

120



Përfundime
Në përfundim të këtij punimi do të paraqes edhe rastin të cilin e kemi ndjekur drejt për
së drejti me dt. 24.09.2014 gjatë vizitës sonë në Gjykatën Evropian e të Drejtave tw
Njeriut, në ora 9;15 Dhoma e Madhe gjatë dëgjimit të rastit Roman Zaharov kundër
Rusisë (Nr.47143/06).117

Ky rast njëherit më është dukur interesant për shtjellim edhe rreth temës që kam
përzgjedhur pasi që aplikuesi Roman Zaharov edhe pse nuk ishte viktimë direkt por i
deklaruar viktimë e mundshme, rasti i tij ishte i pranueshëm dhe nga Dhoma tek e cila
është dërguar rasti,e cila kishte hequr dorë nga juridiksioni përkatës në favor të Dhomës
së Madhe.
Aplikuesi Roman Zaharov, është shtetas rus i lindur më 1977, i cili jeton në Shën
Petersburg.Ai është kryeredaktor i përgjithshëm i një kompanie botuese të regjistruar
për shërbime të disa operatorëve të rrjetit mobil.
Në dhjetor të vitit 2003 z.Zaharov filloi procesin gjyqësor kundër operatorëve të rrjetit
mobil,Ministria e Komunikimit dhe Departamenti Federal i Shërbimit të Sigurimit (FSB)
për Shën Petersburg dhe Rajoni Leningrad, personi është ankuar për ndërhyrje në të
drejtën e privatësisë për komunikimin e tij telefonik.Ai pohonte se sipas ligjit kombëtar-
Urdhri Nr. 70, duke e përshkruar kushtet teknike të sistemit që mundëson aktivitete
kërkimore operative në rrjetet të telekomunikacionit të lëshuar nga Ministria e
Komunikimit-operatorët celular kishin instaluar pajisje të cilat mundësojnë përgjimin e
pakufizuar të të gjitha komunikimeve telefonike nga FSB,pa autorizim paraprak gjyqësor.
Ai kërkoi nga gjykata të nxjerr një urdhër për heqjen e pajisjeve të instaluara, sipas
urdhrit nr. 70 dhe për të siguruar që qasja në telekomunikacion jepet vetëm personat e
autorizuar.
Gjykata ruse refuzoi kërkesën e z. Zaharov. Në aktgjykimin e bërë në prill të vitit 2006,
Gjykata e Qarkut ka deklaruar se në veçanti ai nuk ka arritur të provoj se bisedat e tij
telefonike ishin zbuluar dhe se operatorët celular kishin transmetuar çdo informacion të
mbrojtur tek personat e paautorizuar. Instalimi i pajisjeve për të cilat ai i ka përmendur,
nuk cenojnë privatësinë e komunikimit të tij.
Përpara Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, z. Zaharov, është ankuar për
shkeljen e së drejtës së tij për respektimin e jetës private dhe korrespodencën sipas
nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) të Konventës,për shkak të
mungesës së mjaftueshme të garancisë, sipas ligjit Rus kundër montimit të komunikimit
telefonik nga ana e agjencive të zbatimit të ligjit.Ai argumenton se këto agjenci kanë qasje
të pakufizuar ne të gjitha komunikimet telefonike dhe janë kështu të aftë për të
monitoruar komunikimet e çdo personi, pa marrjen e autorizimit paraprak gjyqësor.Ai
më tej mbështetet në nenin 13 ( e drejta për zgjedhje efektive),duke u ankuar se nuk ka
asnjë mjet efektiv në nivel kombëtar për ankesën e tij sipas nenit 8. Në veçanti, ai nuk
mund ta sfidoj Urdhrin nr. 70 pasi që nuk është publikuar dhe është konsideruar nga
Gjykata Supreme Ruse- siç thuhet në një rast tjetër-të jetë thjesht çështje e natyrës
teknike.

117 Materiali është deklaratë për shtyp i prodhuar nga Regjistri, www.echr.coe.int.
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Aplikacioni është dërguar në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut më
20.10.2006. Më 11.03.2014, Dhoma tek e cila është dërguar rasti ka heq dorë nga
juridiksioni përkatës në favor të Dhomës së Madhe.
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Ramiz Buzhala –kandidatë për prokuror

GJYKATA KUSHTETUESE E
GJERMANISË

Abstrakt
Në këtë punim shkencorë do të mundohem të shpjegoj bazën ligjore
sipas së cilës është themeluar dhe funksionon Gjykata kushtetuese
Gjermane,strukturën organizative të kësaj Gjykate,mënyra e zgjedhjes
së Gjyqtarëve, mandati dhe kompetenca e tyre, raporti I kësaj gjykate
me pushtetet tjera në Gjermani, procedura para kësaj gjykate që duhet
të ngjitet nga qytetaret dhe organeve tjera për inicimin e rasteve,
mënyra e marrjes së vendimeve dhe raporti I vendimeve të kësaj në
raport me vendimet e Gjykatës së bashkimit Evropian.

Fjalët kyçe: Gjykata Kushtetuese, procedura pranë kësaj gjykate,
Kompetencat e saja,Raporti i kësaj gjykate me organet tjera,vendimet e
saja,

Hyrje
Indikator vendimtar shtytës për ta trajtuar ketë institucion me rendësi të veçantë jo
vetëm në Gjermani por edhe me gjere është profesionalizmi,pavarësia qe ka treguar ne
punën e sajë që nga themelimi e deri me ditët e sotme.Me vendimet e saja qe ka marr
për rastet qe i ka shqyrtuar ky institucion e rëndësishme ka dhëne një kontribut shume
te rëndësishme ne ligjshmëri e punës te organeve ne Gjermani ,por edhe ne mbrojtjen e
te drejtave te qytetareve sa herë qe ishin objekt shqyrtim pranë këtij institucioni te
drejtësisë,por nga ana tjetër vendimet e saja janë marr si precedent ne kuptimin pozitiv
edhe nga gjykatat kushtetuese te vendeve tjera e posaçërisht nga shtetet qe kane dal nga
sistemi komunist siç ishin shtetet nga ish Bashkimi sovjetik, shtetet e bllokut te lindjes
dhe nga Republikat e ish Jugosllavisë.
Me punën dhe profesionalizmin e saj, me vendimet qe ka marrë për çështje shumë të
ndjeshme ne periudha te ndryshme kohore kjo gjykatë ka arritur te ruajë besueshmëri
te madhe te qytetaret gjerman, kjo vërtetohet edhe me atë se vendimet e saja shume
rrallë janë objekt shqyrtimi ne gjykatën e Bashkimit Evropian ne Luksemburg
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Qëllimi i punimit
Në këtë punim do të përpiqem të bëj një analizë në vështrim historik themelimit të
Gjykatës Kushtetuese të Gjermanisë, bazës ligjore sipas së cilës është themeluar dhe
sipas së cilës punon edhe në ditët e sotme. Pastaj mënyra për zgjedhjen e gjyqtarëve të
këtij institucioni shumë kredibil jo vetëm në Gjermani por edhe me gjerë dhe kohëzgjatja
e mandatit të tyre.Gjithashtu vëmendje të veçantë do ti kushtohet mundësive ligjore për
riemërimin e tyre pas përfundimit të mandatit të rregullt, kompetenca e gjykatës,
çështjet për të cilat vendos, raporti i kësaj gjykate me pushtetet tjera siç janë legjislativi
dhe ekzekutivi, mënyra për inicimin e rasteve para gjykatës , konkretisht se si kanë
mundësi qytetaret dhe subjektet juridike ti drejtohen kësaj gjykate,afatit kohorë,raporti
i vendimeve te kësaj Gjykate dhe te Gjykatës të Bashkimit Evropian në Luxemburg,

Historiku i Gjykatës Kushtetuese të Gjermanisë
Në rastin e Gjermanisë, si nga rënia e Republikës së Vajmarit ashtu edhe e diktaturës
nacional-socialiste që e pasoi atë, u nxor si mësim se një rend kushtetues nuk mund të
mbijetojë pa respektimin e të drejtave themelore.Andaj nevoja për themelimin të një
institucioni që garanton respektimin e të drejtave individuale përballë pushtetit
shtetëror dhe që i vendos pushtetit legjislativ (parlamentit,pushtetit ekzekutiv,qeverisë
dhe pushtetit gjyqësor) si kufij të fundit të ushtrimit të pushtetit Kushtetutën, u bë e
qartë. Për këtë qëllim, Komisioni Parlamentar parashikoi në projektin e LigjitThemelor
të Republikës Federale të Gjermanisë, i cili në 23 Maj të këtij viti festoj 63 vjetorin e
lindjes,një kontroll kushtetues të fortë.Ai është i garantuar institucionalisht nga Gjykata
Kushtetuese Federale.
Që nga koha kurë u themelua historia e Gjykatës Kushtetuese të Gjermanisë është një
histori suksesi dhe meritën për këtë, në radhë të parë, e kanë themeluesit të Ligjit
Themelor gjerman, të cilët krijuan një model kontrolli kushtetues i cili ishte i panjohur
për atë kohë.Natyrisht që kontrolli kushtetues dhe vetë katalogu i të drejtave themelore
nuk ishin risi për rendin juridik gjerman, por Ligji Themelor parashikoi kompetenca të
gjera për ushtrimin e kontrollit nga Gjykata Kushtetuese Federale, duke krijuar në këtë
mënyrë një model thellësisht të ri. Natyrisht Ishte e kuptueshme përpjekja e
përkrahësve të demokracisë dhe shtetit të së drejtës që me anë të Ligjit Themelor jo
vetëm të bënin shkëputjen përfundimtare nga një sistem padrejtësie dhe shtypës që
vendosi regjimi nacional-socialist.Duke pas këtë synim u parashikua në dispozitat e Ligjit
Themelor jo vetëm paprekshmëria e disa prej të drejtave themelore nga çdo ndryshim i
mundshëm kushtetues por edhe krijimi i garancive efektive për t'i mbrojtur ato në çdo
kohë dhe ndaj kujtdo.Një prej mekanizmave më efikas ishte dhe Gjykata Kushtetuese.
Pikërisht ky organ me vonë që do t'u jepte dispozitave kushtetuese, në veçanti atyre që
rregullonin të drejtat themelore, fuqi dhe jetë. Në jurisprudencën tejet të pasur të
Gjykatës Kushtetuese Federale gjenden shumë vendime që me të drejtë mund të
konsiderohen si themelet e konstitucionalizmit modern evropian të pas Luftës së Dytë
Botërore. Nëpërmjet tyre Gjykata Kushtetuese gjermane ka shkruar historinë e së
drejtës kushtetuese gjermane të shekullit të 20-të.Prandaj kjo Gjykatë konsiderohet sot
si pjesë e pandashme e shtetit dhe e shoqërisë moderne gjermane.
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Besimi i qytetarëve tek ky organ kushtetues është i palëkundur, megjithëse vetëm një
pjesë e vogël e ankimeve individuale që parashtrohen pranë kësaj gjykate pranohen dhe
kanë sukses. Ky fakt nuk e ka penguar atë të konsiderohet sot si “gjykatë e qytetarëve
gjermanë”.
Mjafton t'i hedhësh një sy vendimeve që ka nxjerr për disa çështje shumë të rëndësishme
dhe është e kuptueshme pse Gjykata Kushtetuese Federale gjermane gëzon këtë
reputacion të mirë jo vetëm brenda Gjermanisë por edhe jashtë saj. Kësaj Gjykate i
është dashur të vendosë për çështje mjaft komplekse duke filluar nga shpronësimet e
viteve të pasluftës,çështjet e ribashkimit të dy pjesëve të Gjermanisë,dënimet për veprat
penale të kryera nga ushtarët të Muri Berlinit, problemet e hierarkisë së akteve të
brendshme dhe atyre që rrjedhin nga e drejta e BE-së, të drejtat dhe liritë themelore të
individit dhe çështje të tjera.
Mbrojtja e Kushtetutës nuk është vetëm detyrë e gjykatës kushtetuese,megjithëse kjo e
fundit për shkak të Kushtetutës ka rol parësor si “Rojë e Kushtetutës”. Mbrojtja e
Kushtetutës dhe e të drejtave që ajo përmban është më shumë një detyrim që u
drejtohet politikanëve,ligjvënësit,gjyqësorit,si edhe shtetasve në përgjithësi.
Nga ekspertet thuhet se Kushtetuta është kujtesa e një shteti, dhe nëse kjo qëndron,
atëherë Gjykata Kushtetuese duhet të konsiderohet si mekanizmi i duhur për ta mbajtur
atë të gjallë, pasi historia ka treguar se pushteti politik, megjithëse i zgjedhur në rrugë
demokratike, jo rrallë tenton të dalë jashtë kufijve të tij nisur nga kalkulime politike apo
arsye të tjera. Për të parandaluar këtë sjellje nevojitet prania e “një Gjykate të
Kushtetutës” që t'i kujtojë mbajtësve të pushtetit se ku ndodhen kufijtë kushtetues, të
cilët ata duhet t'i respektojnë

Struktura e organizimit të gjykatës
Gjykata Kushtetuese e Gjermanisë përbëhet nga (16) gjashtëmbëdhjetë gjyqtarë të cilët
zgjidhen nga dy organet federale legjislative (Bundestagu dhe Bundesrat). Gjysma e
gjykatësve të këtij institucioni të rëndësishëm zgjidhen nga Bundestagu dhe gjysma tjetër
e gjykatësve zgjidhen nga Bundesrati, secili me një shumicë prej dy të tretash te votave.
Mandatit i rregullt i tyre është (12) dymbëdhjetë vjet. Pas përfundimit të mandatit te
rregullt ri-zgjedhja e tyre nuk lejohet. Gjykata Kushtetuese Gjermane është e përbërë
nga dy Senate (panelet) secili me nga (8) tetë anëtarë (gjyqtarë kushtetues).Senati i parë
drejtohet nga nënkryetari i gjykatës,ndërsa Senati dytë drejtohet nga Presidenti.Gjykata
vendos përmes një Senatit ose një Dhome.
Senati në përbërjen e vetë ka tre Dhoma të cilat përbehen nga tre anëtarë secila.
Dhomat kryesisht të përcaktojë nëse një kërkesë dhe ankesë i plotëson kushtet që të
pranohet për shqyrtim dhe vendimmarrje. Nëse ankesa nuk pranohet procedura
ndërpritet me ç 'rast ankesa hedhet si e papranueshme.Nga ana tjetër,Dhoma mund të
pranoj një ankesë kushtetuese nëse ajo është haptazi e bazuar. Në punimet të një
rëndësie themelore, megjithatë, është gjithmonë e Senatit që vendos. Vetëm në senate
mbahen seanca e dëgjimit, andaj publiku mund të merr pjesë në këto seanca dëgjimore
që mbahen para Senatit,megjithëse një pjesë e madhe e punës,megjithatë,është trajtuar
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nga Dhoma. Që nga viti 1951 deri 2006, 6783 vendime janë marrë nga Senati ndërsa
133.831 urdhra nga Dhoma janë lëshuar,në këtë mënyrë lehtësohet puna e senateve.
Duke pasur parasysh numrin e madh të rasteve që i parashtrohen kësaj gjykate për
vendosje, kjo mënyre e punës është e pashmangshme: Mesatarisht brenda një viti
kalendarik rreth 6,000 kërkesa dhe ankesa shkojnë para Gjykatës Kushtetuese
Gjermane në vit për shqyrtim dhe vendosje.
Mbledhja plenare gjykatës përbëhet nga të gjithë gjashtëmbëdhjetë anëtarët e Gjykatës.
Përveç kësaj, ajo ka detyra organizative.Në kuadër të ligjit, ajo rregullon kompetencat e
Senateve.
Kompetenca për shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave të paraqitura para gjykatës
kushtetuese dhe rishikimin e statuteve është e ndarë në mes të dy Senateve.Në të gjitha
procedurat e tjera,Senati i dytë vendos ekskluzivisht.
Detyra e Gjykatës Kushtetuese është për të siguruar që të gjitha, institucionet e shtetit i
binden kushtetutës së Republikës Federale të Gjermanisë (Ligji themelor).
Të gjitha organet qeveritare janë të detyruar të respektojnë Ligjin bazë. Nëse shfaqet
ndonjë konflikt këtu, juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese Federale mund të shfrytëzohet,
dhe vendimi i tij që merret lidhur më ketë çështje është përfundimtar. Të gjitha
institucionet e tjera të janë të lidhura me vendimin i cili është marrë lidhur me rastin që
ishte objekt shqyrtim dhe vendimmarrje nga ana e këtij institucioni.
Puna e Gjykatës Kushtetuese Federale ka gjithashtu efekt politik.Kjo bëhet veçanërisht e
qartë kur gjykata shpall një ligj antikushtetues.Por Gjykata nuk është një organ politik.
Standardi i saj i vetëm shqyrtim është Ligji themelor.Pyetjet me motive politike nuk janë
të lejuar për të luajtur ndonjë rol aq sa Gjykata është e shqetësuar.Ajo thjesht përcakton
kornizën kushtetuese për marrjen e vendimeve politike.Caktimi i kufijve të pushtetit të
Shtetit është një tipar i sundimit të ligjit.

Raporti i kësaj Gjykate me pushtetet tjera
Gjykata Federale Kushtetuese është organ kushtetues. Ajo në punën e saj është e
pavarur dhe nuk i nënshtrohet mbikëqyrjes as nga pushteti ekzekutiv legjislativ.
Presidenti i gjykatës udhëheqë me administratën e saj.
Vendimet themelore organizative merren nga takimet plenare,e cila gjithashtu vendos
në vlerësimet paraprake për buxhetin e saj vjetor të nevojshëm për funksionim normal .

Procedura para gjykatës kushtetuese
Gjykata Federale Kushtetuese vepron vetëm pas aplikimit nga palët që pretendojnë se
janë shkelur te drejtat e tyre Te garantuara me ligjet e aplikueshme dhe kushtetutë.
Detajet në mënyre më të hollësishme janë të rregulluara me Ligjin Bazë dhe në Aktin e
Gjykatës Kushtetuese Federale.Procedurat më të rëndësishme pranë kësaj gjykatë janë:

Vendime të përzgjedhura të Gjykatës Kushtetuese të Gjermanisë Dr.Vladimir Kristo Kryetar i Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë faqe 25,26
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- Ankesa Kushtetuese
- Procedura për kushtetutshmërinë e statutit
- Mosmarrëveshjet kushtetuese

Ankesa Kushtetuese
Kushdo që mendon se të drejtat e tij themelore janë shkelur nga autoritetet publike
mund të paraqesë një ankesë në gjykatën kushtetuese.
Ajo mund të drejtohet kundër një mase të një organi administrativ, kundër vendimit të
një gjykate ose kundër një ligji i cili zbatohet.
Një ankesë kushtetuese kërkon pranimin për vendimin. Duhet pranuar për vendim në
qoftë se ajo është me rëndësi themelore kushtetuese, nëse shkelja pretenduar të
drejtave themelore është e ashpërsisë të veçantë ose nëse ankuesi do të vuajnë dëm
veçanërisht rëndë nga dështimi për të vendosur çështjen. Gjykata Kushtetuese vetë
vendosë nëse parakushtet për pranim janë plotësuar përpara se të vendosë për
bazueshmërinë e ankesës kushtetuese.
Si një rregull i përgjithshëm është se, ankesa është e pranueshme vetëm pasi ankuesi ka
përdorur mjetet juridike pa sukses në gjykatat e niveleve të ndryshme kompetente te
sistemit te rregullt gjyqësor gjerman.Ankesa paraqitur në gjykatën kushtetuese duhet të
paraqitet me shkrim dhe duhet te ceken shkeljet e pretenduara nga autoritetet publike.
Nuk ekziston asnjë detyrim ligjor për palët që te përfaqësohet nga një avokat.Procedimi
është falas.Në rastet e abuzimit të kësaj te drejte ndaj pales që abuzon me ketë të drejt
mund ti shqiptohet dënim në te holla deri në 2.600 .
Gjykata Federale Kushtetuese vetëm shqyrton respektimin e të drejtave themelore.
Gjykimi i pikave të tjera të ligjit dhe gjetja e fakteve janë vetëm çështje që vendosën nga
gjykatat e rregullta të niveleve të ndryshme.
Nga viti 1951 deri në vitin 2005, 157.233 aplikacione janë parashtruar në Gjykatën
Kushtetuese Federale për shqyrtim. Prej tyre, 151.424 ishin ankesa kushtetuese, dhe
pjesa më e madhe e tyre nuk u pranuan për vendim pasi që nuk i plotësonin kushtet
formale të nevojshme.Vetëm 3,699 ankesa kushtetuese ishin të suksesshme, apo kthyer
në përqindje vetëm 2.5% dhe pavarësisht kësaj shifre të ulët, ankesa kushtetuese është
një zgjidhje e rëndësishme ligjore të jashtëzakonshme.

Procedura për kushtetutshmërinë e statutit
Vetëm Gjykata Kushtetuese Federale mund të vendos nëse se një ligj është i
papajtueshëm me Ligjit Bazë.Nëse një gjykatë e rregullt konsiderojnë se një statut është
antikushtetues dhe për këtë arsye nuk dëshirojnë të zbatojnë atë, ajo duhet së pari të
marrë vendimin e Gjykatës Kushtetuese Federale (shqyrtim konkret i statuteve).Përveç
kësaj,Qeveria Federale,një qeveri e landit (Republikës) ose një e katërta e anëtarëve të
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Bundestagut mund të kërkoj shqyrtimin e kushtetutshmërisë të një statuti të rishikuar
(shqyrtimit abstrakt i statuteve).

Mosmarrëveshjet kushtetuese
Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese Federale gjithashtu mund të thirret nëse dallimet e
opinionit lindin midis organeve kushtetuese, të nivelit federal ose midis Federatës dhe
Landi (shteteve federale) lidhur me të drejtat e tyre të ndërsjella kushtetuese dhe
detyrave (procedurat Organstreit, konflikteve Shtet-Federale) dhe këto konflikte
shtetërore-Federale shpesh kanë të bëjnë me çështje të kompetencës së tyre.

Mënyra per inicimin e rasteve para gjykatës
Çdo person i cili pretendon se një prej të drejtave të tij ose të saj themelore (shih nenet 1
deri 19 të Ligjit Bazë (Grundgesetz - GG)) ose një nga të drejtat e tij apo të saj sipas
neneve 20.4,33,38,101,103 dhe 104 të Ligjit themelor gjerman, të cilat janë ekuivalente
me të drejtat themelore,është shkelur nga autoriteti publik mund të paraqesë një ankesë
në Gjykatën Kushtetuese Federale.
Gjykata Federale mund të vlerësojnë si antikushtetues një akt të autoritetit publik, të
deklarojë një null ligjin dhe të pavlefshëm, ose të hedhë poshtë një vendim
antikushtetues dhe të referojnë çështjen përsëri në gjykatën kompetente për rishqyrtim.
Gjykata Federale Kushtetuese nuk mund të kalojë të gjitha vendimet e tjera për shkak të
një ankese kushtetuese.Ajo nuk mund, për shembull, të caktoj shumën dëmit material
ose të fillojë ndjekjen penale etj. Gjykata kushtetuese duke vendosur në ankesat
kushtetuese kundër vendimeve gjyqësore nuk sjellin vendimet duke i shqyrtuar
plotësisht, por vetëm duke i ekzaminuar në mënyrë që të përcaktojë nëse gjykatat kanë
shkelur ligjin kushtetues.Fakti i thjeshtë se forma e procedurave,gjetja dhe interpretimi i
fakteve të çështjes, interpretimi i një ligji ose zbatimi i tij të rastit individual mund të ketë
qenë i gabuar në vetvete nuk nënkupton një shkelje të të drejtave themelore
kushtetuese.

Forma dhe përmbajtja e ankesës kushtetuese
Ankesa kushtetuese duhet të depozitohet në gjykatë, dhe duhet të jepen arsyet për
shkeljet e pretenduara, me shkrim (neni 23Bundesverfassungsgerichtsgesetz -
BVerfGG)).Arsyet duhet,së paku,të përmbajë informacionin e mëposhtëm:
1. Akti sovran (vendim gjykate, akt administrativ, ligji), kundër të cilit ankesa është
drejtuar duhet të përshkruhen saktësisht (në rastin e vendimeve gjyqësore dhe të akteve
administrative,datën e tyre,referencë e tyre dhe dita e shqiptimit të tyre.
2.E drejta themelore që pretendohet se është shkelur nga akti sovran nën kontest duhet
të emërohet ose të paktën të përshkruhet në aspektin e përmbajtjes së saj ligjore.
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3.Në ankesë duhet të thuhet në cilat fusha individ supozon shkelje drejtat themelore.
Për këtë qëllim, vendimet e gjykatës sfiduar (dhe të gjitha letrat për të cilat është bërë
referencë), njoftimet etj duhet të jetë e bashkangjitur si origjinale, kopjet e vërtetuara
ose fotokopje;Në shumë pak përmbajtjen e tyre,duke përfshirë shkaqet,duhet të jetë i
përcaktuar nga ankesës kushtetuese.
4 Përveç vendimeve të kontestuara, dokumente të tjera nga procedurat origjinale (p.sh.
deklaratat përkatëse të shkruara,procesverbalet e seancave,mendimet e ekspertëve) pa
dijeninë e të cilave ajo nuk mund të vlerësohet nëse kundërshtimet e ngritura në ankesë
kushtetuese janë të justifikuara duhet të dorëzohet (si shpjegohet nën 3. lart), apo
përmbajtja e tyre duhet të përshkruhen.
5. Nëse ankesa kushtetuese është e drejtuar kundër gjykatës ose të vendimeve
administrative, mjetet juridike, kërkesat dhe kundërshtimet me të cilat ankuesi ka
kërkuar për të shmangur shkeljen e supozuar të të drejtave themelore në procedurë
para gjykatave jo-kushtetuese duhet të jetë i përcaktuar nga arsyet dhënë.
Për këtë qëllim, aplikimet e bëra në procedurën para gjykatave jo-kushtetuese, dhe
parashtresat e tjera të dorëzuara aty, duhet të jetë e bashkangjitur (siç është shpjeguar
nenin 3. sipër) ose përmbajtja e tyre duhet të përshkruhen në mënyre të saktë dhe të
plotë.

III. Parakushtet e tjera për pranueshmërinë ankesës dhe
kërkesës kushtetuese
- Afati kohorë
Ankesat kushtetuese kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative duhet të bëhet
brenda një muaji në mënyrë që të jenë të pranueshme (Neni 93.1 fjalia 1 e Aktit të
Gjykatës Kushtetuese Federale).Arsyet e plota (shih II.Lart) duhet të jepet brenda kësaj
periudhe (Seksioni 93.1 fjalia 1 e Aktit të Gjykatës Kushtetuese Federale). Nëse
informacioni që duhet të jepet në përputhje me kërkesat minimale për vërtetim i
ankesës kushtetuese (shih II. më lartë) është paraqitur vetëm pas skadimit të afatit,
ankesa kushtetuese është e papranueshme dhe e njëjta hedhet. Një zgjatje e afatit nga
Gjykata kushtetuese është e përjashtuar.
Nëse ankuesi ishte në gjendje të pajtohet me këtë afatit pa fajin e tij ose të saj,ankuesi me
kërkesë do të ketë mundësi që përmes restitutio in integrum dhe t'i jepet një mundësi
për të ripërtërirë ankesën kushtetuese dhe një kërkesë të tillë duhet të bëhet brenda (2)
dy javësh pas eliminimit te shkaqeve që kanë penguar veprimin e ankuesit që të veproj
brenda afatit ligjorë. Arsyet për këtë kërkesë duhet të provohen. Faji i avokatit të
ankuesit në dështimin që të veproj në përputhje me afatin e paraparë kohor do të
konsiderohet i barabartë me atë të ankuesit (neni 93.2 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese
Federale).
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2.Shterimi i mjeteve juridike
Ankuesi mund ti drejtohet në Gjykatën Kushtetuese Federale vetëm nëse më parë
subjekti i cili i drejtohet gjykatës i ka shteruar të gjitha mjetet e tjera ligjore të parapara
në sistemin e rregullt gjyqësor
gjerman,dhe përveç kësaj,ka availed veten e tij ose të mundësive të tjera në dispozicion
të tij ose të saj të korrigjohet ose parandalimin themelore dyshuar shkelje e të drejtave.
Ankesa në kushtetuese është e papranueshme nëse dhe për aq sa mundësia e heqjes së
shkelje të të drejtave themelore, ose të arritur të njëjtin fund praktike pa rekurs në
Gjykatën,ekziston ose ka ekzistuar.
Kjo do të thotë se para se ti drejtohen kushtetueses duhet përdorur, të gjitha mjetet
juridike në dispozicion (p.sh.apelit në pikat e fakteve dhe ligjit,apel në pikat e ligjit vetëm,
ankesë, ankesa kundër refuzimit të lejes për ankesë). Kjo do të thotë se ankesa
kushtetuese është e papranueshme përderisa mundësitë e tilla nuk janë përdorur në
procedurë para gjykatave jo-kushtetuese.
Parashtruesi i ankesës mund të paraqesë ankesën e tij përmes avokatit ose vetëm.Nëse
dëshiron ankuesi të përfaqësohen, kjo ka mundësi që në parim vetëm të kryhet nga një
avokat i regjistruar me një gjykatë gjermane ose nga një lektor i ligjit në një institucion
gjerman të arsimit të lartë (Seksioni 22.1 fjalia 1 e Aktit të Gjykatës Kushtetuese
Federale).Personat e tjerë mund të lejohet vetëm nga Gjykata Kushtetuese Federale për
të vepruar si avokat nëse konsideron këtë të nevojshme në raste të jashtëzakonshme
(Neni 22.1 dënimit 4 iAktit të Gjykatës Kushtetuese Federale).
Autorizimi i përfaqësimit duhet të jepet me shkrim dhe duhet të lidhen shprehimisht me
procedurën që është në shqyrtim e sipër para Gjykatës Kushtetuese Federale (neni 22.2
i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese Federale).
Ankesa kushtetuese në mënyre që të shqyrtohet nga gjykata duhet të pranohet për
vendim. Refuzimi për të pranuar ankesën kushtetuese për vendimin mund të vendoset
në mënyrë unanime nga dhoma që veprojnë në kuadër të gjykatës.Ky vendim nuk kërkon
arsye për të dhënë,dhe asnjë ankesë nuk mund të bëhet kundër tij (Neni 93d.1 iAktit të
Gjykatës Kushtetuese Federale).
Procedurat para Gjykatës Kushtetuese Federale janë pa pagesë. Gjykata mund të,
megjithatë, të ngarkuar ankuesi një tarifë prej deri në 2.600 euro nëse depozitimi i
ankesës kushtetuese përbën një abuzim (Neni 34.2 i Ligjit të Gjykatës Kushtetuese
Federale).
Tërheqja e ankesës kushtetuese si një e tërë, ose e kundërshtimeve të veçanta që janë
pjesë e një ankese kushtetuese, apo të propozimit për një urdhër të përkohshëm është
në parim e mundur në çdo kohë deri në shpalljen e vendimit të Gjykatës Kushtetuese
Federale.
Raporti i vendimeve te kësaj Gjykate dhe te Gjykatës te Bashkimit Evropian në
Luxemburg

Internet përmes google “Gjykata Kushtetuese e Gjermanisë”(bundesverfassungsgericht) klikuar me dt;
06.10.2014
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Republika Federale Gjermane është e integruar në një numër të madh marrëveshjesh të
së drejtës ndërkombëtare, nga të cilat me rëndësi të veçantë janë ato të Konventës
Evropiane të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut për shkak të përkatësisë ne
juridiksionin Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe përkatësisë tek Bashkimi
Evropian për shkak të përkatësisë ndaj juridiksionit të Gjykatës Evropiane dhe Gjykatë
Evropiane të Instancës së Parë.
Në marrëdhënien e Gjykatës Kushtetuese Federale me Gjykatën Evropiane në fushën e
mbrojtjes së të drejtave themelor vlen një sistem i ndarjes së standardeve të kontrollit:
aktet juridike sekondare të së drejtës publike gjykohen sipas kësaj vetëm nga gjykatat
publike me standardin e të drejtave themelore të së drejtës publike,për aq sa standardi i
të drejtave themelore në fushën e Bashkimit Evropian konsiderohet në thelb me të
njëjtën vlerë me atë të Kushtetutës.

Përfundimi
Shikuar në mënyrë kronologjike që nga koha kur është themeluar,zhvillimi historik i këtij
institucioni ka kaluar nëpër disa faza shumë të rëndësishme, ku ndikim edhe pse jo në
mënyre direkt ka pasur zhvillimet në arenën ndërkombëtare, sepse edhe vetë shteti
gjerman ishte në një mënyre, i monitoruar nga shtetet që dolën fituese gjatë luftës së
dytë botërore. Me vendimet që i ka marrë gjatë punës së sajë,profesionalizmin e treguar,
mos ndikimit të faktorëve politik vendas në punën e saj,ky institucion edhe pse ka marrë
shumë vendime shumë të natyrës politike, të cilat kishin ndikim shumë të madhe për
shtetin dhe kombin gjerman, por edhe për zhvillimet e gjithmbarshme ndërkombëtare,
ka ruajtur kredibilitetin si brenda vetë shtetit dhe kombit gjerman ashtu edhe jashtë sajë.
Edhe pse numri i rasteve që drejtohen për shqyrtim këtij institucioni brenda periudhës
njëvjeçare është madhe diku rreth 6000 kërkesa dhe ankesa, ndërsa kërkesat dhe
ankesat që aprovohen shprehur në përqindje janë rreth 2.5% ky institucion gëzon
besimin tek qytetare shprehur në përqindje me të madhe në kuadër të shteteve të
unionit evropian,dhe si rrjedhojë e kësaj numri i rasteve të dërguara për interpretim në
Gjykatën e Bashkimit Evropian nga shteti gjerman është gjithashtu në numër më të vogël.
Punën dhe profesionalizmin e treguar nga ky institucion shumë kredibil duhet
shfrytëzuar si model edhe nga gjykatat kushtetuese të vendeve në tranzicion,e sidomos
të shteteve nga Ballkani që aspirojnë bashkimin në Unionin Evropian e duke mos
anashkaluar edhe Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.

Internet përmes google “Gjykata Kushtetuese e Gjermanisë” (bundesver-
fassungsgericht) klikuar me dt;06.10.2014
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Sebahate Beqiri – kandidate për prokurore

ROLI I AVOKATITTË
PËRGJIGJSHËM NË GJYKATËN
EVROPIANETË DREJTËSISË

Abstrakt
Duke pas parasysh se opinionet e Avokatëve të Përgjithshëm në
Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, në të shumtën e rasteve, gjatë
vendosjes,merren në konsideratë nga ana e gjyqtarëve e po ashtu duke
e kuptuar përfshirjen e avokatëve si vlerë shtesë për BE-në, kam
vendosur që në këtë punim të trajtoj në përgjithësi funksionin dhe rolin
e Avokatëve të Përgjithshëm, pastaj statusin e tyre, detyrat, efektet e
opinioneve të avokatëve si dhe mënyrën e përgatitjes së opinioneve.
Më saktësisht punimi do të shtjellohet sipas kësaj radhe:

A.Përbërja e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë,
B.Roli dhe funksioni iAvokatit të Përgjithshëm,
C.Analizë rasti.

Fjalë kyçe:Gjykata Evropiane e Drejtësisë,Avokati i Përgjithshëm,roli,
opinionet,etj.

Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është njohja më për së afërmi me procedurën para Gjykatës së
Drejtësisë së BE-së, duke filluar me një përshkrim të këtij institucioni që nga themelimi,
pastaj çështjet që drejtohen për shqyrtim para kësaj gjykate, përbërjen e saj,mënyrën e
zgjedhjes se gjyqtarëve dhe Avokatëve të Përgjithshëm, ndërsa fokusi kryesor është në
sqarimin dhe ofrimin e një pasqyrë më të detajuar mbi Rolin eAvokatit të Përgjithshëm,i
cili me plot të drejtë mund të thuhet se në shumicën e rasteve është marrë në
konsideratë me rastin e vendosjes nga gjyqtarët edhe pse një opinion i tillë nuk është
detyrues për gjykatën dhe mu për këtë arsye punimi do të përqendrohet saktësisht në
këtë institut.
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Metodologjia
Për shtjellimin e këtij punimi kam pasur parasysh kryesisht dy metoda, siç është ajo
përshkruese dhe shpjeguese, e që pothuajse që të dyja mund t'i gjesh në stilin e punimit
të miksuara (të përziera).
Metoda përshkruese e përdorur në këtë punim ka pasur si qëllim identifikimin apo
njohjen me njërin nga institucionet më të rëndësishme të BE-së, siç është Gjykata
Evropiane e Drejtësisë, duke përshkruar në hollësi përbërjen e gjykatës, procedurën
para saj si dhe më në detale rolin eAvokatëve të Përgjithshëm.
Metoda shpjeguese vjen pas asaj përshkruese dhe se pas vizitës në Gjykatën e
Drejtësisë në Luksemburg si dhe të ndjekurit e drejtpërdrejtë të prezantimit nga
Avokatja e Përgjithshme,znj. Sharpston, jam përpjekur që përmes këtij punimiEleanor
të shpjegoj në përgjithësi se si funksionon puna e një Avokati të Përgjithshëm që nga
pranimi i një çështje për shqyrtim e deri në përfundimin e saj, e që me anë të kësaj
metode po ashtu marr përsipër të pajtohem me mënyrën se si ky institucion vepron,se si
i qaset një çështje të caktuar, pse e ka kuptuar në atë mënyrë dispozitën dhe më pas si
rrjedhojë logjike edhe ka vepruar.

Hyrje
Në kohë të fundit jemi dëshmitarë të ndryshimeve të shpejta në legjislacionin e
Bashkimit Evropian në drejtim të avancimit dhe përshpejtimit të procedurës para
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.Ligji i Bashkimit Evropian (e Drejta Komunitare) është
një sistem juridik unik i cili vepron së bashku me ligjet e shteteve anëtare në Bashkimin
Evropian. Bashkimi Evropian, ka ligje që kanë efekt të drejtpërdrejtë brenda sistemit
ligjor të shteteve anëtare dhe mbizotëron ligjin vendor në shumë fusha, veçanërisht në
fushat e mbuluara ngaTregu i Lirë.BE nuk është një qeveri federale;Gjykata Evropiane e
Drejtësisë e ka përcaktuar një Komunitet që përbën "një mënyrë të re ligjore" në të
drejtën ndërkombëtare.Ajo disa herë është konsideruar si ligj supernacional.Aktualisht
ka 500 milion qytetarë të Bashkimit Evropian në 28 Vendet Anëtare që i nënshtrohen
ligjit të BE-së,duke e bërë atë një nga sistemet ligjore moderne më të përfshirë në botë.
Rendi ligjor i krijuar nga Bashkimi Evropian, tanimë është bërë përbërës i rrënjosur në
jetën tonë politike dhe në shoqëri.Çdo vit në bazë të traktateve të Bashkimit Evropian,
merren mijëra vendime që ndikojnë vendosmërisht në Shtetet Anëtare dhe në jetën e
qytetarëve të tyre, në të cilat vendime rol të rëndësishëm dhe pothuajse vendimtar në
shumicën e rasteve para gjykatës kanë opinionet – rekomandimet e Avokatëve të
Përgjithshëm, prandaj faqet në vijim janë përpjekje për të qartësuar në përgjithësi
zbatimin e procedurave gjyqësore si dhe rolin e avokatëve.

Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar
për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014

133



Gjykata Evropiane e Drejtësisë së Bashkimit Evropian
Gjykata e drejtësisë e BE-se e njohur si GJED është gjykata më e lartë në çështjet e së
drejtës së Bashkimit Evropian. Kjo gjykatë është themeluar në vitin 1952 dhe ka selinë118

në Luxembourg. Është një lloj i gjykatës kushtetuese apo siç e quanin amerikanët
“Supreme Court-Model” (model i Gjykatës supreme). Detyrë primare e kësaj gjykate
është të bëj interpretimin e të drejtës së BE-së si dhe të siguroj zbatimin e unifikuar të saj
në të gjitha shtetet anëtare të BE-se. Juridiksioni i Gjykatës së Drejtësisë së BE-së me119

traktatin e Lisbonës zgjerohet edhe me tepër në interpretimin e se drejtës se BE-së,
përveç kur me traktat parashihet diçka tjetër.120

Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian në përputhje meTraktatet:
(a) vendos për çështjet e ngritura nga një ShtetAnëtar,një institucion ose një person

fizik apo juridik.
(b) jep vendime paragjykimore, me kërkesë të gjykatave të Shteteve Anëtare, për

interpretimin e së drejtës së Bashkimit ose vlefshmërinë e akteve të miratuara nga
institucionet;

(c) vendos në çështje të tjera të parashikuara ngaTraktatet.121

Gjykata e Drejtësisë mblidhet në dhoma gjyqësore ose në një Dhomë të Madhe
Gjyqësore, sipas rregullave të përcaktuara për këtë qëllim në Statutin e Gjykatës së
Drejtësisë të Bashkimit Evropian.Kur e parashikon Statuti,Gjykata e Drejtësisë mund të
mblidhet edhe në Seancë Plenare.122

Përbërja e gjykatës
Gjykata e Drejtësisë aktualisht përbëhet nga 28 gjykatës dhe 9Avokatë të Përgjithshëm,
të cilët emërohen me 'pajtim të përbashkët të Qeverive të Shteteve Anëtare' për
periudhë gjashtë vjeçare. Çdo Shtet Anëtar dërgon një gjykatës. Për të garantuar një
shkallë kontinuiteti, zëvendësimi i pjesërishëm i gjysmës së gjyqtareve dheAvokatëve të
Përgjithshëm bëhet çdo tre vjet.Ata mund të riemërohen edhe për një mandat te ri.123

Gjykatën e ndihmojnë nëntëAvokatë të Përgjithshëm,mandati i të cilëve korrespondon
me atë të gjykatësve; ata gëzojnë pavarësi gjyqësore. Katër nga nëntë Avokatët e
118 Ujkani, Emrush “E drejta e Bashkimit Evropian” Parimet, institucionet dhe praktika gjyqësore, botimi i

dytë, LexLibri Press (2012), fq.108.
119 Tomljenovic,Vesna, gjyqtare në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së, deklaruar me rastin e prezantimit të

saj gjatë vizitës në këtë institucion, Shtator 2014.
120 Shih nenin 19 të Traktatit të Bashkimit Evropian, (Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian përfshin

Gjykatën e Drejtësisë, Gjykatën e Përgjithshme dhe gjykatat e specializuara.Ajo garanton
respektimin e ligjit në interpretimin  dhe zbatimin e Traktateve. Shtetet Anëtare sigurojnë rrugë
ligjore të mjaftueshme për të siguruar mbrojtjen e efektshme juridike në fushat që mbulon e drejta e
Bashkimit).

121 Shih nenin 19 të Traktatit të Bashkimit Evropian.
122 Shih nenin 251 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
123 Shih nenin 253te Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
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Përgjithshëm janë gjithnjë nga Shtetet Anëtare 'të mëdha' (Gjermania, Franca, Italia dhe
Britania e Madhe) kurse pjesa tjerër është nga Shtetet e tjera Anëtare sipas sistemit
alternues. Këshilli, me unanimitet mund ta rrisë numrin e Avokatëve të Përgjithshëm,
nëse këtë e kërkon Gjykata e Drejtësisë.
Zyra e Avokatit të Përgjithshëm bazohet në zyrën e nëCommissaire du gouvernement
Këshillin e Shteteve (Conseil d'État) dhe gjykatave administrative në Francë.Kjo zyrë nuk
guxon të ngatërrohet me pozitën e prokurorit publik ose një posti të ngjashëm në
shumë vende. Avokatët e Përgjithshëm u prezantuan në Gjykatë për të krijuar një
kundër-balancë ndaj natyrës fillestare 'një-nivelesh' të proceseve gjyqësore, d.m.th.
mungesën e procedurave të apelit. Detyra e tyre është të dorëzojnë 'opinionet' në
Gjykatë, në formë të propozimeve (jo-detyruese) për një vendim të Gjykatës të bazuar
në një anketë plotësisht të pavarur dhe asnjanëse, lidhur me çështje ligjore që shfaqen në
rast të caktuar.Opinionet janë një pjesë përbërëse e procedurës gojore dhe publikohen
së bashku me vendimin në Raportet e Gjykatës. Avokatët e Përgjithshëm mund të
ndikojnë në vendim, vetëm me fuqi të argumenteve në opinionet e tyre; ata nuk janë të
përfshirë në asnjë shqyrtim apo votim të vendimit.124

Zgjedhja e Gjykatësve dhe Avokatëve të Përgjithshëm
Gjykatësit dhe Avokatët e Përgjithshëm janë persona, asnjanësia e të cilëve është e
padyshimtë dhe të cilët posedojnë kualifikimet e nevojshme për emërim në zyrat më të
larta gjyqësore në shtetet e tyre, ose të cilët janë ekspertë ligjorë me kompetenca të
njohura. Kjo do të thotë se mund të emërohen gjykatës, zyrtarë publikë, politikanë,
avokatë ose ligjërues universitarë nga ShtetetAnëtare. Llojllojshmëria e sfondeve dhe125

përvojave profesionale janë të dobishme për Gjykatën,me faktin se mund të ndihmojnë
në sigurimin e vlerësimit sa më të plotë si në aspektet teorike ashtu edhe në ato praktike
të fakteve dhe pjesëve të ligjit që duhen marrë parasysh. Në të gjitha Shtetet Anëtare,
zgjedhja për propozimin apo emërimin e qeverisë për gjykatës apo Avokat të
Përgjithshëm dhe procedura e përdorur, janë çështje e ekzekutivit. Procedurat dallojnë
shumë dhe radhiten nga ato më pak transparente deri në ato krejtësisht të
padepërtueshme. Ndihma mundësohet nga paneli i sapokrijuar konsultativ për
nominimin e gjykatësve, i cili ka për detyrë të japë opinione lidhur me përshtatshmërinë
e kandidatëve të kryejnë detyrat e gjykatësit dheAvokatit të Përgjithshëm të Gjykatës së
Drejtësisë para se të bëhen emërimet nga qeveritë e ShteteveAnëtare.Paneli përbëhet
nga shtatë anëtarë të zgjedhur mes ish-anëtarëve të Gjykatës së Drejtësisë dhe Gjykatës
së Përgjithshme, anëtarëve të gjykatave të larta kombëtare dhe juristëve që njihen për
aftësitë profesionale, njërin prej të cilëve e propozon Parlamenti Evropian. Këshilli
miraton një vendim për rregullat e punës të panelit dhe një vendim për emërimin e
anëtarëve të panelit.Ai vepron me nismën e Kryetarit të Gjykatës së Drejtësisë.126

124 Borqard Dita-Klaus, professor,“ABC-ja e te Drejtës se Bashkimit Evropian”, Publications Office of the
European Union, 2010, fq.69

125 Tomljenovic,Vesna, gjyqtare në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së, deklaruar me rastin e prezantimit të
saj gjatë vizitës në këtë institucion, Shtator 2014.

126 Shih nenin 255 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
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Procedura
Me rastin e pranimit të një kërkese para gjykatës, fillimisht e njëjta dërgohet në zyrën e
sekretarisë në mënyrë që të përkthehet në të gjitha gjuhët (aktualisht 24 gjuhë) dhe
derisa dokumenti i fundit të përkthehet gjyqtarët nuk mund të fillojnë me procedurë.Më
tutje gjyqtari referues i caktuar për çështjen harton një raport paraprak i cili raport i
nënshtrohet mbledhjes së përgjithshme në të cilën do të vendoset se në cilën nga
dhomat do të shqyrtohet çështja konkrete.

Gjykata mban seanca në formacionet si në vijim:
• Dhoma e madhe me 28 gjykatës; (vendim i dhomës së madhe të Gjykatës është i

nevojshëm vetëm në procedurat e paditjes dhe proceset disiplinore kundër
organeve të shteteve anëtare. Rastet mund t'i referohen dhomës së madhe të
Gjykatës nga vetë Gjykata e Drejtësisë,por vetëm kur bëhet fjalë për procese dhe
çështje jashtëzakonisht të rëndësishme të pa ndodhura më parë);

• Dhoma e madhe me 13 gjykatës;
• Dhoma me nga pesë dhe tre gjykatës.

Nga statistikat e kësaj gjykate 80% e rasteve zgjidhen me nga tre gjyqtar, përderisa disa
raste mund të zgjidhen edhe me një gjyqtar, por e njëjta duhet bërë me vendim të
presidentit të gjykatës.127

Avokati i Përgjithshëm i Gjykatës
Procesi i vendimmarrjes në Gjykatën e Drejtësisë ndihmohet nga zyra e Avokatit të
Përgjithshëm. Me rastin e prezantimit të saj,Avokatja e Përgjithshme, znj. E. Sharpston
deklaron se “Avokati i Përgjithshëm nuk është prokuror të mbroj palë të rasteve, por
nuk është as shteti, ai nuk përfaqëson interesat e dikujt por është një lloj tjetër i
gjyqtarit”. Avokati i Përgjithshëm është anëtar i plote i gjykatës dhe merr pjese ne128

seancat dëgjimore gjate shqyrtimit gjyqësore. Detyre e tij apo saj më e rëndësishme
është që të përgatis mendim-opinion me shkrim apo parashtresa te arsyetuara për
Gjykatën e Drejtësisë. Ky mendim hartohet nga Avokati i Përgjithshëm i cili ka qenë i129

caktuar për çështjen konkrete, para se gjykata të bie vendimin e saj. Që nga ndryshimi-
amandamentimi i Traktatit të Nicës, nuk ka qenë më e nevojshme që në çdo rast para
gjykatës të përfshihenAvokatët e Përgjithshëm dhe është lënë që me Statutin e Gjykatës
së Drejtësisë të përcaktohet kur është e nevojshme përfshirja e Avokatit të
Përgjithshëm.130

127 Tomljenovic,Vesna, gjyqtare në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së, deklaruar me rastin e prezantimit të saj
gjatë vizitës në këtë institucion, Shtator 2014

128 Sharpston, E,Avokate e Përgjithshme, deklaruar me rastin e prezantimit të saj gjatë vizitës në këtë
institucion, Shtator 2014.

129 Shih nenin 252 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian
130 Shih nenin 20 te Statutit te Gjykatës se Drejtësisë se BE-se
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Funksioni dhe roli iAvokatëve të Përgjithshëm
Traktati i Bashkimit Evropian parasheh se puna e Avokatit të Përgjithshëm është të
ndihmoj gjykatën duke dhënë mendime të arsyetuara, të pavarura dhe të paanshme.Të
ndihmoj gjykatën të kuptoj se cilat janë problemet dhe cilat janë zgjidhjet që gjykata
duhet ti ketë parasysh lidhur me rastin.Avokati i Përgjithshëm përpiqet të siguroj që
gjykata të njoftohet me çdo detal lidhur me rastin. Mendimi i avokatit nuk e lidhë
gjykatën,por është shumë me ndikim dhe në fakt është ndjekur nga GJED në shumicën e
rasteve.Ajo çka është me rëndësi të theksohet është fakti se përmbajtja e opinionit të
Avokatit të Përgjithshëm është pothuajse gjithmonë më lexueshme se ajo e vendimeve
të gjykatës dhe shpesh hedhin dritë mbi kuptimin e një gjykimi të errët.131

Ndikimi i Avokatit të Përgjithshëm është disi më pak i dukshëm në një procedurë të
përshpejtuar,por duhet mbajtur mend se puna eAvokatëve të Përgjithshëm është që të
ndihmoj procesin e vendim marrjes se sa të marrë vendim. Përveç dorëzimit të një
propozimi të pavarur për vendim të formës së prerë nga një opinion,ata gjithashtu japin
pikëpamjet e tyre lidhur me të gjitha pyetjet që dalin gjatë procedurës.132

Sipas Avokates së Përgjithshme, E. Sharpston, e njëjta mes tjerash në prezantimin e saj
sqaron se “..tanimë gjykata ka shumë raste dhe në disa raste është humbje kohe të
marrësh opinionin e avokatit, ashtu që është vendosur që për raste të lehta të mos ketë
Avokat të Përgjithshëm, megjithëse ka raste kur duhet të ketë, atëherë në takimin e
përgjithshëm mes të gjithë gjyqtarëve dhe avokatëve merret vendim nëse duhet rasti të
kaloj në ndonjë formacion, pastaj vendimi tjetër nëse duhet të ketë seancë dëgjimore si
dhe vendimi i tretë nëse për rastin konkret duhet të ketë opinion.Nëse vendoset që rasti
të ketë opinion, atëherë caktohet një avokat i përgjithshëm nga krye avokati i gjykatës i
cili vazhdon punën. Në periudhën mes mbledhjes së përgjithshme dhe seancës
dëgjimore, avokati i përgjithshëm ndihmohet nga një ekip juristësh, të cilët quhen
“referentë” dhe së bashku identifikojnë problemet, shqyrtojnë pyetjet dhe përpiqen të
hartojnë opinionin në një afat sa më të shkurtër kohore. Në seancën dëgjimore, pasi
palët prezantojnë pretendimet e tyre, kryetari i jep fjalën gjyqtarëve e më pas edhe
Avokatit të Përgjithshëm që të bëj pyetje pasi që kjo seancë është një mundësi për
avokatin që të sqaroj gjërat e paqarta. Në fund të seancës dëgjimore kryetari pyet
avokatin lidhur me datën e paraqitjes së opinionit dhe varësisht nga rasti, avokati jep
datën aty për aty apo edhe deklaron se do ti njoftoj me shkrim lidhur me datën, sepse
ndodhë që pas seancës dëgjimore ndryshon mendja dhe ka mundësi që të ndërroj
opinioni si pasojë e asaj që ka dëgjuar.Pas seancës dëgjimore nuk ka më asnjë komunikim
mes gjyqtarit të rastit dhe avokatit të përgjithshëm...”. Pra, puna e Avokatit të133

Përgjithshëm lidhur me rastin që i caktohet,përfundon me paraqitjen e opinionit, të cilin
opinion më pas e shqyrtojnë gjyqtarët. Shpeshherë ndodhë që në vendimet e gjykatës,
analiza dhe rekomandimi të kopjohen në tërësi, pasi që rekomandimet janë shumë
specifike,por ka raste kur vendimi është ndryshe nga rekomandimi.
131 C.Paul-D.Grainne,“EU Law' text, cases and materials, third edition, Oxford University press, pg.94
132 Kokott, Juliane,Advocate General at the European Court of Justice, Judicial Press Conference of

Karlsruhe, Maerch 6, 2013, pg.4.
133 Sharpston, E,Avokate e Përgjithshme, deklaruar me rastin e prezantimit të saj gjatë vizitës në këtë

institucion, Shtator 2014.
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Ajo çka është me rëndësi të theksohet se për dallim nga vendimet e gjykatës të cilat
duhet përpiluar vetëm në gjuhën frënge,Avokatet e Përgjithshëm e kanë një liri në ketë
fushë pasi opinionet e tyre mund ti shkruajnë edhe në gjuhë tjera, pra në gjuhë që ata
preferojnë.

Analizë rasti - Joined Cases C-148/13,C-149/13 and C-150/13A,B and C).
Duke u nisur nga fakti se ky punim trajton pikërisht rolin e Avokatit të Përgjithshëm në
Gjykatën e Drejtësisë së BE-së, kam marr për analizë njërin nga rastet ku Avokatja,
Sharpston ka dhënë opinionin e saj në muajin Korrik 2014.(Joined Cases C-148/13,
C-149/13 and C-150/13A,B and C).
Çështja në fjalë ka të bëj me një kërkesë për vendim paraprak Raad kundër Shtetit,
Afdeling Bestuursrechtspraak (Këshilli i Shtetit, Seksioni Administrativ; 'Raad kundër
Shtetit "(Holandë),"
Objekti i çështjes Interpretimi i Nenit 4 të Direktivës së Këshillit 2004/83 / EC e 29:
prillit 2004 mbi standardet minimale për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve
të treta ose të personave pa shtetësi si refugjatë apo si persona të cilët përndryshe kanë
nevojë ndërkombëtare mbrojtja dhe përmbajtja e mbrojtjes së dhënë (FZ 2004 L 304, fq
12.) - Vlerësimi i kërkesave për mbrojtje ndërkombëtare - Vlerësimi i fakteve dhe
rrethanave - Fusha e vlerësimit të besueshmërisë së deklaratave të dikujt lidhur me
orientimin seksual - Kufizimet në vlerësimin e kryer nga një ShtetAnëtar...
Gjykata referuese ngre një pyetje të gjerë konceptuale,si për atë nëse kufizon ligji i BE-së
veprimet e Shteteve Anëtare gjatë vlerësimit të kërkesave për azil të bëra nga një
aplikant që ka frikë nga persekutimi në vendin e tij të origjinës për shkak të orientimit të
tij seksual.
Kjo pyetje krijon çështje të vështira dhe delikate në lidhje me,nga njëra anë, të drejtat e
individëve të tilla, si identiteti personal dhe të drejtat themelore të njeriut dhe, nga ana
tjetër, pozicioni i Shteteve Anëtare kur aplikojnë masat e harmonizimit minimale,
përkatësisht Direktivën Kualifikimit (2) dhe Direktiva Procedurat (3) në mbledhjen dhe
vlerësimin e provave në lidhje me aplikimet për statusin e refugjatit.Në trajtimin e këtyre
çështjeve lindin pyetje të tjera, si: A duhet Shtetet Anëtare të pranojnë pohimin e
orientimit seksual të dikujt? A lejon Ligji i BE-së autoritetet kompetente të Shteteve
Anëtare të shqyrtojnë një orientim të pohuar seksual dhe se si duhet zhvillohet procesi
në atë mënyre që të jetë në përputhje me të drejtat themelore të njeriut?A janë kërkesat
për azil në bazë të orientimit seksual të ndryshme nga pretendimet e bëra në baza të
tjera dhe a duhet të zbatohen rregulla të veçanta kur Shtetet Anëtare shqyrtojnë
kërkesat e tilla?134

Në vijim do të përshkruaj faktet dhe procedurën që ka shpie deri te çështja në fjalë,e të
cilat fakte e kanë ndihmuar avokaten që të vjen deri te një opinion i tillë.
A,B dhe C kanë dorëzuar kërkesa në autoritetet e Holandës për leje të përkohshme të
qëndrimit (azil) nën Vreemdelingenwet 2000, mbi bazën e asaj që ata kanë një frikë të

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1412024043378&uri=CELEX:62013CC0148
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bazuar nga persekutimi në vendet e tyre përkatëse të origjinës për shkak se ata janë
meshkuj homoseksualë.
Ministri ka refuzuar kërkesën eA-së për statusin e refugjatit,me vendim të lëshuar më 12
korrik 2011 për arsye se ai nuk e ka gjetur një bazë që të jetë i bindshëm.Ministri vlerësoi
se fakti qëA ka treguar gatishmërinë e tij për të paraqitur një provë për të provuar se ai
është homoseksual, nuk do të thotë se ai duhet ta pranojë pa kushte orientimin seksual
tëA-se,pa e bërë ndonjë vlerësim të besueshmërisë.
Në lidhje me B,Ministri arriti në përfundimin se kërkesa e tij nuk ishte e besueshme për
shkak se ajo ishte e paqartë meqenëse B kishte deklaruar se kishte pasur në rininë e tij
një marrëdhënie seksuale me një mik dhe se për këtë arsye ai ishte homoseksual. Në
këndvështrimin e ministrit, për shkak se B është nga një familje myslimane dhe një vend
ku homoseksualiteti nuk është i pranuar, ai duhet të jetë në gjendje të japë detaje në
lidhje me ndjenjat e tij dhe se si ai erdhi në kushtet me homoseksualitetin e tij. Ministri
refuzoi kërkesën e B-së për statusin e refugjatit,me vendim të lëshuar më 1 gusht 2012.
Ministri ka konsideruar se në pretendimet e C-së mungonte kredibiliteti homoseksual,
sepse baza e tij ishte në kundërshtim.C pohoi se ai ishte i vetëm pasi e kishte lënë vendin
e tij të origjinës meqenëse vetë kishte pranuar që është homoseksual.Ai besonte se ai
kishte pasur ndjenja të tilla që kur ishte 14 apo 15 vjeç dhe ai informoi autoritetet
kompetente se ai kishte pasur një marrëdhënie seksuale me një burrë në Greqi.
Megjithatë ai e kishte bazuar më parë kërkesën e tij për statusin e refugjatit në faktin se ai
kishte përjetuar probleme në vendin e tij të origjinës, sepse ai kishte pasur një
marrëdhënie seksuale me djalin e punëdhënësit të tij.Ministri ka konsideruar se fakti që
C ka prodhuar një film që përshkruan kryerjen e akteve seksuale me një burrë nuk e
vërtetojnë se ai është homoseksual. Për më tepër, C nuk ishte në gjendje për të dhënë
një deklaratë të qartë se si ai u bë i vetëdijshëm për orientimin e tij seksual dhe ai nuk
ishte në gjendje për t'iu përgjigjur pyetjeve, të tilla si ato në lidhje me identifikimin e
organizatave në Holandë që mbrojnë të drejtat homoseksuale.Ministri refuzoi kërkesën
e C-së për statusin e refugjatit,me vendim të lëshuar më 8 tetor 2012.
Pas refuzimit të kërkesave,që të tre kanë apeluar vendimet në Rechtbank 's-Gravenhage
(' Gjykatën e Qarkut s-Gravenhage 'Rechtbank'), të cilat ankesa u hodhën si të pabaza,e
që më pas çështja pas kalimit të të gjitha procedurave arriti në Gjykatën e Drejtësisë së
BE-së.
Pasi që lidhur me çështjen në fjalë kishin paraqitur vëzhgimet e tyre me shkrimA dhe B,
UNHCR, Holanda, Belgjika, Republika Çeke, Franca, Gjermania, Greqia dhe Komisioni
Evropian. Me përjashtim të B, Republika Çeke dhe Gjermania, të gjitha palët kanë bërë
parashtrimet gojore në seancën me 25 shkurt 2014.
Pas shqyrtimit dhe analizimit të kërkesës,Avokati i Përgjithshëm,Sharpston konsideron
se kur azilkërkuesi të pohoi orientimin e tij seksual, liria e veprimit Shteteve Anëtare
është e kufizuar nga Karta e të DrejtaveThemelore.Megjithëse ShtetetAnëtare kanë të
drejtë të verifikojnë besueshmërinë e pretendimeve të tilla, të caktuara si metodat të
verifikimeve, si ekzaminime mjekësore dhe pseudo-mjekësore, pyetje ndërhyrëse dhe
kërkon dëshmi për aktivitete seksuale, por konsideron se të gjitha këto janë në
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kundërshtim me Kartën e të DrejtaveThemelore të Njeriut,prandaj edhe në opinionin e
saj ajo vjen në përfundim se:
“Në dritën e konsideratave të mësipërme, unë propozoj që Gjykata duhet të përgjigjet
në pyetjen e përmendur nga ana e Raad kundër Shtetit (Holandë) me efektin e
mëposhtëm: Kur një aplikim për statusin e refugjatit, bërë sipas Direktivës së Këshillit
2004/83 / EC e 29 prillit 2004 (mbi standardet minimale për kualifikimin dhe statusin e
shtetasve të vendeve të treta ose të personave pa shtetësi si refugjatë apo si persona të
cilët përndryshe kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe përmbajtja e mbrojtjes
së dhënë) dhe vlerësuar në përputhje me rregullat në Direktivën e Këshillit 2005/85 /135

EC prej 1 dhjetorit 2005 (në standardet minimale për procedurat në ShtetetAnëtare për
dhënien dhe heqjen e statusit të refugjatit) , është themeluar mbi pretendimin se136

kërkuesi i takon një grupi të veçantë social për shkak të orientimit të tij seksual në
kuptimin e nenit 10 (1) (d) të Direktivës 2004/83,që aplikimi është subjekt i një vlerësimi
të fakteve dhe rrethanave për qëllimet e nenit 4 të Direktivës 2004/83. Qëllimi i këtij
vlerësimi është të përcaktohet nëse deklarata e aplikantit është e besueshme dhe në
kryerjen e ekzaminimit te tyre, autoritetet kompetente duhet të jenë në përputhje me
Kartën e të DrejtaveThemelore të Bashkimit Evropian,në veçanti nenet 3 dhe 7 të tyre.
Deklarimi i një aplikanti për orientimin e vet seksual,është një element i rëndësishëm që
duhet të merret parasysh. Në të kundërt, praktika të tilla si ekzaminimet mjekësore,
pseudo-mjekësore,pyetje ndërhyrëse që kanë të bëjnë me aktivitetet seksuale të dikujt
dhe pranimi i provave të qarta që tregojnë një aplikant duke kryer akte seksuale, janë të
papajtueshme me nenet 3 dhe 7 të Kartë si dhe pyetje të përgjithshme nga autoritetet
kompetente në bazë të pikëpamjeve stereotipike të homoseksualëve janë në
kundërshtim me vlerësimin e fakteve në lidhje me një individ të veçantë që kërkohet nga
Neni 4 (3) (c) të Direktivës 2004/83.137

Është me rëndësi te përmendet se Avokatja Sharpston me rastin e trajtimit të kësaj
kërkese thirret në disa nga direktivat e BE-së të përmendura më lart, pastaj Kartën e të
Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, pastaj po ashtu merr parasysh edhe
praktikën gjyqësore të mëparshme lidhur me raste të ngjashme të cilat janë shqyrtuar
nga GJED dhe në përfundim të opinionit të saj ajo thekson se“Megjithatë, nevoja për tu
mbrojtur integriteti i sistemit të azilit dhe identifikimi i pretendimeve falso në mënyrë që
të jetë në gjendje për ti ndihmuar ata që janë me të vërtetë në nevojë të mbrojtjes,do të
thotë se ShtetetAnëtare,në bazë të Direktivës Kualifikuese duhet patjetër të shqyrtojnë
një deklaratë të tillë”.138

135 Direktiva e Këshillit 2004/83 / EC e 29 prillit 2004 (mbi standardet minimale për kualifikimin dhe
statusin e shtetasve të vendeve të treta ose të personave pa shtetësi si refugjatë apo si persona të
cilët përndryshe kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe përmbajtja e mbrojtjes së dhënë)

136 Direktiva e Këshillit 2005/85 / EC prej 1 dhjetorit 2005 (mbi standardet minimale për procedurat në
Shtetet Anëtare për dhënien dhe heqjen e statusit të refugjatit),

137 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1412024043378&uri=CELEX:62013CC0148
138 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1412024043378&uri=CELEX:62013CC0148
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Përfundim-Konkluzion
Ky punim analizoi gjerësisht rolin e Avokatit të Përgjithshëm në Gjykatën Evropiane të
Drejtësisë në rrafshin teorik, praktik dhe analitik. Çdo pjesë e këtij punimi ka qenë e
shoqëruar edhe me komentet dhe sqarimet e drejtpërdrejta, sidomos me rastin e
prezantimit nga Avokatja e Përgjithshme, Sharpston me rastin e vizitës studimore në
gjykatë në Luksemburg. Në përfundim, do të doja të ritheksoja edhe një herë
konkluzionet më kyçe të këtij punimi,si:

1. Avokati i Përgjithshëm është anëtar me të drejta të plota në Gjykatën e Drejtësisë
së BE-së.

2. Për të shmangur riskun në rastet kur ka diskutime mes gjyqtarit referues dhe
Avokatit të Përgjithshëm,zakonisht preferohet të ketë opinion.

3. Involvimi-përfshirja e avokatit është vlerë shtesë për BE-në.
4. Rekomandimet-opinionet janë shume specifike, bindëse por jo detyruese për

gjykatën,e që të gjitha këto na dërgojnë në përfundimin se roli kryesor iAvokatit
të Përgjithshëm është të ndihmoj gjykatën duke dhënë mendime të arsyetuara, të
pavarura dhe të paanshme.Të ndihmoj gjykatën të kuptoj se cilat janë problemet
dhe cilat janë zgjidhjet që gjykata duhet ti ketë parasysh lidhur me rastin, pra
konsideroj se te njëjtit janë faktor shume të rëndësishëm dhe të domosdoshëm
për mbarëvajtjen e punës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.

1. Sharpston, Eleanor,Avokate e Përgjithshme në Gjykatën e
Drejtësisë së BE-së,

2. Tomljenovic,Vesna, gjyqtare në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së,
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• www.era.int, adresa elektronike e Akademisë së Drejtësisë në Trier të

Gjermanisë,

• Shënime personale të marra gjatë vizitës studimore në Gjykatën e Drejtësisë

së BE-së.
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Fatmir Dobraj- kandidatë për gjyqtarë

OMBDUSMANI NË DISA NGA
VENDET EVROPIANE -VËSHTRIM
KRAHASUES

Abstrakt
Arsyeja e trajtimit te Ombusmanit ne disa vende, mënyra se si është
krijuar,mënyra se si është organizuar dhe si funksionon,për kontributin
e mbrojtjes se lirive dhe te drejtave te njeriut te secilit shtet qe e ka te
rregulluar paraqitjen e rasteve dhe sa ka ndikuar ky ombudsman.
Këto situate, janë atëherë kur shkelet ndonjë e drejte e ndonjë individi
dhe secili shtet e ka të rregulluar me ligje te veta mënyrën e qasjes se
këtij institucioni.
Ky punim përveç fjalës hyrëse do të flasë për krijimin, sfidat organizimin
dhe funksionimin e Ombudsmanit te cilat janë përgjithësisht të
shënuara i cili ka autoritet te veçantë edhe për vende me demokraci te
zhvilluar, te cilat ndeshen me shumëllojshmëritë të cilat i mbarte
qytetërimi i sotëm.
Dhe kushte dhe të drejtat e paraqitjes se kerkese, te ketij punimi
përmban arsyen e organizimit dhe funksionimin te Ombudspersonit .
Në fund të këtij punimi është edhe përfundimi,ku do te japi konstatime
për organizimin dhe funksionimin.
Dhe në funde është dhënia literatura pra regjistri i literaturës si është
përdorur për nevojat e këtij punimi.

Fjalët kyçe
Ombusmani në Suedi themelimi funksionimi veprimtaria
Avokati i Popullit ne Kosove, funksionimi dhe kompetencat
Ombudsmani  në  Bashkimin Evropian, funksionimi, kompetencat dhe
roli.
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1. Hyrje
Në ketë punim zë vendë edhe legjislacioni dhe praktika e vendeve të tjera që e kanë
krijuar këtë institucion, sidomos vendet skandinave nga dhe ku e ka origjinën
Ombudsmani mbi të cilën jemi bazuar dhe e kemi krijuarAvokatin e Popullit.
Po kështu janë ofruar edhe modele të këtij institucioni në rajon për shkak të afërsisë dhe
fizionomisë të këtij institucioni.
Ky punim jep njohuri të përgjithshme dhe të posaçme mbi Ombudsmanin Evropian,si një
institut i të drejtave evropiane institucionale.
Zanafillën e ka pasur me traktin e Mastrichtit,objekti i tije është mbrojtja e te drejtave të
qytetareve që banojnë në një vende nga vendet e BE-se shtetas apo jo i BE-se.
Prandaj është bere përzgjedhja në mënyrë uniforme me qellim evidentimin lehtësisht të
krahasimit mes Ombudsmanit në disa vende.
Themelimi i ombusmanit në Suedi është parapare të organizohet si institucion për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe është parapare se në një shoqëri të
shtetit sistemi gjyqësore i pavarur luan rol mbrojtjes kryesorë e të pa zëvendësueshëm
të drejtave të njeriut. Andaj edhe avokati i popullit-ombusmani sot ka rrethe 350
ombusmana ose mediator në 125 vende që veprojnë në të gjithë kontinentin, institute
ndërkombëtare ka anëtare mbi 111 vende,dhe ai vepron si organ unik dhe me formimin
e tij ka rezultuar i suksesshëm pavarësisht se është një institute ekstra gjyqësore në
ndihmë të qytetareve kur ndeshen me vështirësi me administrate autoritet publike.

Pyetjet që kërkojnë përgjigje në këtë rast janë:
-Si përshkruhet struktura organizative të Ombudsmanit ne Suedi;
-Çfarë qëllimi ka krijimi dhe objektivat e Ombudsmanit;
-Si është funksionimi i Ombudsmani ne disa vende te tjera;
-Cilat procedura ligjore janë para Ombudsmanit;
-Çfarë kushtet dhe te drejtat duhet për t´ju drejtuar Ombudsmanit;
-Cili është rolin dhe kompetencat,dhe autorizimet e Ombudsmanit .

2. Ombudsmani në disa nga vendet evropiane. vështrim
krahasues
Ky punim ka për qëllim të paraqesë bazën ligjore të funksionimit të Ombudsmanit në
disa vende të Evropës. Metodika e përzgjedhjes së Ombudsmanëve në këtë kapitull ka
qenë e bazuar mbi:kriterin kontekstual,kriterin gjeografik,kriterin strukturor.
Ligji danez dhe suedez janë përdorur si model për hartimin e ligjit përAP..Ombudsmani i
Kosovës për shkak afërsie ndër institucionale mes tyre dheAP-së.Në kuadrin e procesit
të anëtarësimit të Bashkimit Evropian shumë flitet për institucionet e Bashkimit
Evropian dhe në këtë prizëm Ombudsmani Evropian është një nga këto institucione.
Sigurisht fakti që vendi ynë nuk është anëtar i Bashkimit Evropian,nuk ia ul rëndësinë të
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mësuarit dhe marrjes njohuri për këtë institucion,synim i përzgjedhjes për trajtim.
Skema e prezantimit të këtij institucioni është paraqitur në mënyrë uniforme me qëllim
evidentimit lehtësisht të krahasimit mes tyre duke nisur nga krijimi, organizimi,
veprimtaria dhe marrëdhëniet me organet administrative,legjislativin e gjyqësorin.

3. Ombudsmani në Suedi, Ombudsmani –si një set
institucionesh
Përveç ombudsmanëve parlamentarë në Suedi ekzistojnë dhe disa ombudsmanë të tjerë
të zgjedhur nga qeveria sipas fushave të posaçme si Ombudsmani i Personave meAftësi
të Kufizuara, Ombudsmani kundër Diskriminimit Etnik, Ombudsmani i Mundësive të
Barabarta, Ombudsmani kundër Diskriminimit për shkak të Orientimit
Seksual,Ombudsmani i Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve.Në 1 janar 2009 këto 5 zyra
janë shkrirë nën institucionin e Ombudsmanit kundër Diskriminimit

3.1 Krijimi dhe organizimi
Ombudsmani Parlamentar (Riksdagens Justitieombudsman–përfaqësuesit e drejtësisë
Parlamentit), është njëinstitucion kolegjial. Parlamenti zgjedh individualisht 4
Ombudsmanë dhe njëri prej tyre është Kryetari i Ombudsmanëve.Ata kanë fusha të
ndryshme përgjegjësie, por sidomos për propozime mbi ndryshime legjislative dhe për
hetime ex office duhet të konsultohen me Kryetarin.Ata zgjidhen për një periudhë 4-
vjeçare. Nuk ka kërkesa specifike përveç faktit se kandidatët duhet të jenë gjyqtarë të
kualifikuar.Ombudsmanët gëzojnë imunitet.Procedurat
kundër tyre shqyrtohen nga Gjykata Supreme që vepron si gjykatë e shkallës së parë.

3.1.2Veprimtaria
Qëllimi i këtij institucioni është të mbikëqyrë të gjithë autoritetet që ushtrojnë autoritet
publik, të cilët gjatë veprimtarisë së tyre duhet të veprojnë me pa anësi dhe objektivitet.
Ombudsmani ndërhyn si në organet publike qendrore dhe lokale ashtu dhe në personat
privatë, te cilët ushtrojnë autoritet publik apo veprimtaria e tyre ka efekt në interesa
publike.Ombudsmani mund të nisë hetimet me iniciativën e tij ose me kërkesë.Kërkesat
duhen bërë me shkrim dhe të tregojnë qartësisht pretendimet e individit.Ombudsmani
nuk ka kompetenca specifike në fushën e të drejtave të njeriut.Gjithsesi,ky lloj funksioni
është si i trashëguar, duke pasur parasysh që veprimtaria administrative mund t prekë
dhe standarde mbi të drejtat dhe liritë themelore të individit.

3.1.3 Kompetencat në lidhje me organet administrative
Çdo Ombudsman ka qasje në informacionin apo dokumentacionin që ka lidhje me
hetimin.Ai mund të kërkojë qasje në dokumente të ndryshme apo procesverbale para
gjykatave apo autoriteteve të tjera dhe të kërkojë të marrë pjesë në seanca gjyqësore,
por pa shprehur opinionin tij.Të gjitha autoritetet janë të detyruara të bashkëpunojnë.
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Nëse nuk pranojnë të bashkëpunojnë, Ombudsmani ka të drejtë të caktojë dënime me
gjoba. Çdo hetim mbyllet me një konkluzion, sipas të cilit shpjegohet nëse veprimet e
kryera nga autoritetet përkatëse janë në përputhje me ligjin. Në ligj nuk ekziston
detyrimi për t'iu përgjigjur Ombudsmanit. Nëse Ombudsmani e çmon, mund të
rekomandojë marrje të masave disiplinore ndaj autoriteteve zyrtare. Nëse veprimet e
nëpunësit publik kanë elementë vepre penale, ai ndërmerr veprime të konsideruara
“hetime të jashtëzakonshme, duke vepruar siprokuror i jashtëzakonshëm .Edhe pse
anëtarët e Qeverisë janë të përjashtuar nga kontrolli i Ombudsmanit, komitete te
Parlamentit mund të vendosin që ai t'í ndihmojë ata me hetimet(neni 10).Në lidhje me
individët që veprojnë në përmjet licencave për të praktikuar profesionin në fushën e
shëndetësisë si dentist, farmacist, veteriner, janë të kontrollueshëm nga Ombudsmani, i
cili ka në këtë rast kompetenca të posaçme.Ai nëse konstaton paaftësi ose abuzim në
ushtrimin e profesionit nga kjo kategori subjektesh i drejtohet autoritetit përkatës për
heqjen e licencës ose vënien në periudhë prove. Nëse vendimmarrja bie ndesh me
propozimin e Ombudsmanit ai mund ti drejtohet gjykatës, duke vepruar si bartës i
interesit publik.

3.1.4 Kompetencat në lidhje me gjykatat
Ombudsmani ka kompetenca kontrolli ndaj gjyqtarëve njësoj si ndaj çdo funksionari
tjetër publik. Ndjekja penale për një krim të kryer gjatë detyrës apo procedimet për
largim nga detyra të anëtarëve të Gjykatës Supreme apo të Gjykatës Administrative
mund të shqyrtohen nga Ombudsmani,që në të tilla raste vepron si prokuror i posaçëm.
Ombudsmani mund të apelojë një vendim në gjykatë në emër të publikut.

4.2Avokati i Popullit në Kosovë

4.2.1 Krijimi dhe organizimi
Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë u themelua në vitin 2000 me Rregulloren e
UNMIK-ut nr.2000/38, që i jepte mandat për të hetuar ankesa kundër UNMIK-ut dhe
administratës lokale publike. Sipas Rregullores së UNMIK-ut 2006/6, e cila zëvendësoi
Rregulloren2000/38, Institucioni i Ombudspersonit kishte mandat që të hetonte ankesa
kundër autoriteteve lokale apo organeve tjera të institucioneve të përkohshme të
Vetëqeverisjes në Kosovë, por nuk kishte më mandat që të hetonte ankesa kundër
organeve administrative ndërkombëtare në Kosovë. Rregullorja e UNMIK-ut 2006/06
gjithashtu parashikonte një strukturë të re organizative, e cila pasqyronte procesin e
vazhdueshëm të kalimit të IOK-së në duart e vendorëve.

Ombusman #Sweden
Ligji nr.1986/765
Htt://www.jo.se/page.os px?Menuld=37&Main Menuld=12&Language=en&object Cass-Dynam v
Dokument & id =575
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Në vitin 2007 u miratua Rregullorja e re nr.2007/15 me të cilën u ndryshua emërtimi i
Institucionit nga-Ombudsperson në Institucioni i Avokatit të Popullit; struktura e
brendshme e Institucionit,si dhe mandati iAvokatit të Popullit dhe i zëvendësve të tij.Më
pas Kushtetuta e Kosovës, e miratuar më 15 qershor 2008, e ka përcaktuar Avokatin e
Popullit si kategori të veçantë kushtetuese në nenet 132-135.

4.2.2Veprimtaria
Avokati i Popullit mbikëqyr dhe mbron të drejtat dhe liritë e individëve nga veprimet ose
mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike. Çdo organ,
institucion ose autoritet tjetër, që ushtron pushtet legjitim në Republikën e Kosovës,
është i detyruar t'u përgjigjet kërkesave tëAvokatit të Popullit dhe t'i paraqesë atij/asaj të
gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara në pajtim me ligjin.
Kompetencat e Avokatit të Popullit shtrihen në mbarë territorin e Republikës së
Kosovës. Në ushtrimin e funksioneve të tij lidhur me rastet që paraqiten brenda
territorit të Republikës së Kosovës,Avokati i Popullit mund t'u ofrojë shërbime të mira
edhe qytetarëve të Republikës së Kosovës që përkohësisht ndodhen jashtë territorit të
Kosovës.

4.3.5 Kompetencat në lidhje me gjyqësorin
Avokati i Popullit nuk do të ndërhyjë në rastet dhe në procedura tjera ligjore që janë
duke u zhvilluar para gjykatave, përveç në raste të zvarritjeve të paarsyeshme apo
keqpërdorimit të dukshëm të pushtetit.Avokati i Popullit refuzon kërkesën për shqyrtim
kur procedurat për një lëndë janë duke u zhvilluar në organet gjyqësore.
Avokati i Popullit ka të drejtë të referojë çështje në Gjykatën Kushtetuese, në pajtim
me dispozitat e Kushtetutës.Avokati i Popullit është i autorizuar të ngrejë rastet në
vijim: (1) çështjen e përputhshmërisë së ligjeve, të dekreteve të Presidentit e të
Kryeministrit dhe të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën; (2) përputhshmëria e
Statutit të Komunës me Kushtetutën. (neni 113/2 i Kushtetutës).

4.3. Ombudsmani Evropian

4.3.1 Krijimi dhe organizimi
Zanafillën e parashikimit institucional, Ombudsmani Evropian e ka pasur me traktatin e
Mastrichtit, (neni 195, aktualisht neni228).Ky traktat e konceptoi dhe e përcaktoi
institucionin e Ombudsmanit për të luftuar keqadministrimin në veprimtarinë e
organeve të Bashkimit Evropian. Fillimin e veprimtarisë si institucion,Ombudsmani e ka
pasur në Shtator të vitit 1995.Ombudsmani Evropian zgjidhet pas çdo zgjedhje për
Parlamentin Evropian,pra çdo 5 vjet me të drejtë rizgjedhjeje.Kandidatët për këtë post
propozohen nga anëtarët e Parlamentit Evropian. Të përzgjedhurit duhet të kenë
mbështetjen e të paktën 40 anëtarëve që i përkasin të paktën dy shteteve anëtare(neni
194/2 i Rregullores së Parlamentit Evropian). Ombudsmani përzgjidhet mes qytetarëve
të Bashkimit Evropian, me të drejta të plota civile dhe politike që ofron garancitë e
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nevojshme të pavarësisë dhe që plotëson kriteret e ushtrimit të detyrës si gjyqtari
gjykatave të larta sipas legjislacionit kombëtar ose që gëzon aftësitë e nevojshme dhe
eksperiencën e kërkuar për ushtrimin e kësaj detyre.Ombudsmani mund të përfundojë
detyrën e tij si i tillë me mbarimin e mandatit,me dorëheqje apo shkarkim.Ombudsmani
mund të shkarkohet nga Gjykata e Drejtësisë me kërkesën e Parlamentit Evropian nëse
çmohet se ai nuk po ushtron detyrën e tij në përputhje me kompetencat e dhëna si dhe
është konsideruar fajtor për sjellje të rënda (neni 8 i Statutit)

4.3.2Veprimtaria
Çdo qytetar i BE-së mund të ankohet tek Ombudsmani për keqadministrim në
aktivitetet e institucioneve të Komunitetit, me përjashtim te Gjykatës së Drejtësisë
Evropiane kur vepron në funksionine saj gjyqësor. Qytetarët nuk mund të ankohen për
keqadministrim të autoriteteve shtetërore të shteteve anëtare të BE-së, edhe kur
Traktati i Mastrichtit, ndryshe i njohur me emrin traktati i Bashkimit Evropian është
dokumenti themelor që shënoi një etapë të re në rrugën e ndërtimit evropian.Hyrja e tij
ne fuqi u bë me 1 Nëntor 1993. Ky traktat është amenduar nga Traktati i
Amsterdamit,(1999) Nicës (2003),Lisbonës (2009).
Neni 195,Parlamenti Evropian emëron një Ombudsman, i cili mund të marrë ankesa nga
çdo qytetar i Bashkimit ose nga çdo person fizik ose juridik që banon ose ka selinë e tij
statutore në një ShtetAnëtar për raste keqadministrimi në veprimtarinë e institucioneve
ose organeve komunitare me përjashtim të Gjykatës së Drejtësisë dhe të Gjykatës së
Shkallës së Parë në ushtrimin e funksioneve të tyre gjyqësore. Sipas Versionit të
Konsoliduar të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Europian; Ombudsmani i parë
Europian ka qenë Jacob Soderman, ish -Ombudsman i Finlandës, që u zgjodh nga
Parlamenti Europian më 12 Korrik 1995. Janë çështje të politikave komunitare.Objekti i
punës së këtij institucioni, është mbrojtja e të drejtave të qytetarëve që banojnë në një
nga vendet e BE-së, shtetas apo jo të një vendi anëtar të BE-së qofshin, nga
keqadministrimi i organeve dhe institucioneve te Bashkimit Evropian.
Ankesat mund të bëhen gjithashtu nga çdo person fizik rezident, apo person juridik i
regjistruar në zyrat përkatëse të një shteti anëtar të BE-së,pra që ka selinë statutore në
një shtet të BE-së.Ankesat ndaj institucioneve të BE-së, mund të bëhen brenda 2 viteve
nga data që personat e interesuar marrin dijeni për pretendimet, mbi të cilën bazojnë
kërkesë/ankesën e tyre. Në traktatin e Mastrichtit është parashikuar shprehimisht në
nenin 21(aktualisht neni 24) se:“Qytetarët kanë të drejtën e peticionit pranë Parlamentit
Evropian si dhe të ankohen tek Ombudsmani, respektivisht në përputhje me nenet 194
dhe 195 të traktatit”,nen i cili u plotësua me traktatin eAmsterdamit me një paragraf të
ri,duke përcaktuar se:“Çdo qytetar i Bashkimit Evropian mund ti shkruajë çdo organi të
BE-së,në çdo gjuhë zyrtare të BE-së dhe të marrë përgjigjen në të njëjtën gjuhë.Të njëjtat
dispozita duhet të aplikohen dhe për qytetarët, që i drejtohen Ombudsmanit”. Sipas

Avokati i Popullit
Ligji nr.03/L-195, datës 22.07.2010.
http://www.ombudsperson Kosovo.org/new/?id=10,0,0,01.shkarkuar me dt.05.10.2014,19:10 h
Historik i marr nga faqja zyrtare eAvokatit te Popullit të Kosovës.
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kësaj dispozite kuptohet se Ombudsmani nuk ka të drejtë të fillojë çështje me iniciativën
e tij. Detyra kryesore e Ombudsmanit Evropian është të trajtojë raste keqadministrimi
dhe të forcojë pozitën ligjore të qytetarëve, duke promovuar praktikat e mira
administrimit. Fokus të punës se tij ky institucion, ndërmjet të tjerash, ka pasur edhe
shpjegimin apo përkufizimin e konceptit të keqadministrimit, bazuar mbi precedentin
gjyqësor të Gjykatës së Drejtësisë dhe në parimet e të DrejtësAdministrative Evropiane.
Kur Ombudsmani Evropian heton nëse ka keqadministrim, detyrë kryesore ka të
sqarojë nëse ndonjë organ i komunitetit ka vepruar sipas ligjit1. Ombudsmani Evropian
sipasVersionit të Konsoliduar tëTraktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian;Neni
194, (aktualisht neni 227) Çdo qytetar i Bashkimit si dhe çdo person fizik apo juridik që
banon ose ka selinë statusore në një shtet anëtar, ka të drejtë t'i paraqesë Parlamentit
Evropian, individualisht ose bashkë me qytetarë apo persona të tjerë, peticion për një
çështje që bën pjesë në fushën e veprimtarisë së komunitetet dhe që prek drejtpërdrejt
atë ose ato. Neni 195, (aktualisht neni 228)-Parlamenti Evropian emëron një
Ombudsman,i cili mund të marrë ankesa nga çdo qytetar i Bashkimit ose nga çdo person
fizik ose juridik që banon ose ka selinë e tij statusore në një Shtet Anëtar për raste
keqadministrimi në veprimtarinë e institucioneve ose organeve komunitare me
përjashtim të Gjykatës së Drejtësisë dhe të Gjykatës së Shkallës së Parë në ushtrimin e
funksioneve të tyre gjyqësore

Rast. Ankesa nr.2787/2005/OV,kundër Komisionit Evropian sipas së cilës, një qytetar
është ankuar tek Ombudsmani kundër Komisionit Evropian lidhur me klasifikimin e tij
gabimisht si përkthyes i Kategorisë 2.Ankuesi punonte nëpër konferenca si përkthyes
për Parlamentin Europian që në vitin 1995. Institucionet evropiane kanë një sistem të dy
kategorive të përkthyesve për sesionet konferenciere, e quajtur Kategori 2 (përkthyes
fillestar) dhe Kategori 1 (përkthyes me eksperiencë).Si i tillë, ishte ai përkthyes që kishte
punuar më shumë se 100 ditë për institucione evropiane.Diferenca në shpërblim mes dy
kategorive ishte 28%.Për shkak të eksperiencës së tij 4 -vjeçare si përkthyes,Parlamenti i
dha ankuesit Kategorinë 1.
Në vitin 2001, ankuesi filloi të punonte për Komisionin Evropian. Duke qenë se
Komisioni paguante të gjithë përkthyesit e konferencave, pavarësisht se për cilin
institucion ata punonin, ai prezumoi se do të vazhdonte të paguhej si Kategori 1
përkthyesi.Megjithatë Komisioni e klasifikoi atë si Kategori 2 dhe ashtu si dhe Parlamenti
nuk i dërgoi detaje apo informacione mbi pagesën.Më pas ankuesit i adresohet një fletë
me të dhënat personale, me anë të së cilës mëson se ai ishte klasifikuar si Kategori 1
përkthyesi, vetëm në Nëntor 2004 nga Drejtoria e Përkthimeve pranë Komisionit
Europian.Në Prill 2005,ankuesi i shkroi një e-mail Komisionit,duke e informuar se është
bërë një gabim,duke e klasifikuar si Kategori 2.Më vonë ankuesi shkroi një tjetër e-mail
ku i kërkonte Komisionit: a) ratifikimin e të dhënave të tij personale, ku t'i njihej qenia si
kategori 1 përkthyesi që nga Janari 1995 dhe jo nga Nëntori 2004,dhe b) pagimi i shumës
prej 28%, që nga viti 2001 kur ai u punësua nga Komisioni deri në Nëntor 2004 që u
klasifikua Kategori 1 përkthyesi.Komisioni iu përgjigj se duke qenë si ai kishte punuar 100
ditë për Komisionin në 10 Nëntor 2004, ai ishte klasifikuar si Kategori 1 përkthyesi
vetëm duke filluar që nga ajo ditë.Komisioni nuk bëri ratifikimin e të dhënave dhe nuk e
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ndryshoi klasifikimin e ankuesit.Ankuesi iu drejtua Ombudsmanit, duke pretenduar se
Komisioni duhet të ratifikojë të dhënat e tij personale dhe zyrtarisht të njohë se ai ishte
Kategori 1 përkthyesi që nga Janari i vitit 1995 dhe duhet t'i paguajë pagën me 28%
shtesë, për periudhën mes shtatorit 2001 dhe 10 Nëntor 2004, gjatë së cilës është
klasifikuar gabimisht si Kategori 2 përkthyesi.Ombudsmani ndërmori një proces hetimi
dhe shqyrtimi të ankesës, duke iu drejtuar Komisionit Evropian mbi dy pretendimet e
ankuesit.

Pas hetimeve dhe përgjigjes së Komisionit Evropian rezultoi se ankuesi ishte punësuar
nga Parlamenti në vitin 1995 si përkthyes (kategori 1), pasi kishte punuar për Këshillin e
Evropës, për më tepër se 100 ditë gjatë periudhës 1991 dhe 1995. Para shkrirjes së
sistemit të pagesave, Drejtoria e Përkthimeve pranë Komisionit Evropian nuk mund ta
dinte se ankuesi ishte klasifikuar si kategori 1 nga Parlamenti Evropian. Në fakt kësaj
drejtorie as ankuesi vetë dhe as institucionet përkatëse, siç mund të ishte Parlamenti
Evropian nuk i kishin dhënë asnjë lloj informacioni mbi klasifikimin e tij si përkthyes.
Drejtoria e Përkthimeve e ngriti në kategorinë 1 ankuesin,mbi bazën e rregullave sipas të
cilave ai kishte punuar 100 ditë për Komisionin dhe para datës 10 Nëntor 2004 kjo
drejtori nuk kishte informacion të mëparshëm të regjistruar. Komisioni konkludoi se
asnjë lloj pasoje financiare dhe asnjë lloj kompensimi nuk duhej t'i jepej ankuesit, sepse
me Drejtorinë e Përkthimeve nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi në vitin 2001.
Megjithatë në të dhënat personale të ankuesit do të reflektohej se ai ka punuar si
Kategori 1 nga Janari 1995 për Parlamentin dhe Kategori 1 nga 10 Nëntori 2004 për
Drejtorinë e Përkthimeve pranë Komisionit Evropian.Ankuesi i kërkoi Ombudsmanit të
mbyllë ankesën, duke konkluduar se edhe pse nuk mori kompensimin financiar ai u
kompensua moralisht nga Komisioni Evropian prandaj dhe nuk donte të vazhdonte më
tej ndjekjen e çështjes. Ankesë nr.116/2005, kundër Komisionit Evropian sipas së cilës,
ankuesi i kërkoi Komisionit Evropian ta vinte në dijeni për një shkresë në lidhje me
kuadrin procedurave të tepërta deficitare, të datës 30 Mars 2004, të cilën Ministri i
Financave Portugez ia ka dërguar Komisionit.Komisioni refuzoi dhënien e kësaj shkrese,
sepse sipas tij ka të bëjë me interesin publik në lidhje me aspektin financiar, monetar,
ekonomik të një shteti anëtar (d.m.th., Portugalisë). Ky përjashtim, pra mohimi i së
drejtës për informim,për shkak të një interesi publik është i përcaktuar në nenin 4(1)(a),
seksioni 4 i Rregullores 1049/2001.Ankuesi pretendoi para Ombudsmanit se Komisioni
e ka interpretuar këtë rregull më gjerë se sa duhet. Sipas tij, i takonte aksesi për
dokumentin në fjalë, qoftë dhe pjesërisht. Sipas opinionit të Komisionit, dhënia e një
shkrese të tillë, në të cilën Ministri i Financave informon Komisionerin përgjegjës për
çështje ekonomike dhe përhapja e informacionit mbi masat buxhetore për t'u adoptuar,
në mënyrë që të shtohen të ardhurat e shtetit mund të afektojë qeverinë portugeze,
sepse mund të rriskojë objektivat e qeverisë dhe realizimin e tyre.Prandaj dhe duhet të
aplikohet një lloj konfidencialiteti, në mënyrë që shtetet anëtare të sigurohen se janë në
pozicionin më të mirë për t'iu referohet Gjykatës së Drejtësisë, si autoriteti më i lartë
për interpretimin e ligjeve komunitare.Ombudsmani Evropian, vepron në përputhje me
kuadrin juridik rregullues si vijon : (i) Statutin, (ii) Dispozitat Implementuese, (iii) Kodin e
Sjelljes së Mirë Administrative, (iv) Të dhënat Personale. Statuti përcakton objektin e
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punës së Ombudsmanit (neni 2), ndërmarrja me iniciativë e një çështje ose me ankesë
nga individi (neni 3), parimi i konfidencialitetit (neni 4), mënyra e emërimit të
Ombudsmanit (neni 6),pavarësia e këtij institucioni (neni 9),e të tjera.
Dispozitat implementuese, në zbatim të statutit kanë të përcaktuara kushtet e pranimit
të një ankese (neni 3), shqyrtimi i ankesës (neni 4),hetimi (neni 5), zgjidhje miqësore me
kompromis (neni 6), kritika (neni 7) rekomandime dhe raporte (neni 8). Sikundër është
përcaktuar në Statut, Ombudsmani mund t'i kërkojë organeve të Komunitetit dhe
autoriteteve të shteteve anëtare, informacione dhe dokumente, të cilat i duhen për
shqyrtimin e ankesave.Ombudsmani gjithashtu ka të drejtën e inspektimit në organet e
Komunitetit, me qëllim verifikimin e informacionit apo vërtetësinë e dokumente ve të
dhëna prej tyre. Ombudsmani mund t'i kërkojë nëpunësve zyrtarë të organeve të
Komunitetit, që po të jetë e nevojshme edhe të dëshmojnë për çështje të caktuara.
Ombudsmani gjithashtu ruan të drejtën e marrjes së mendimit të ekspertëve, nëse ai e
vlerëson të nevojshme për zgjidhjen e ankesës.
Dispozitat implementuese,kanë përcaktuar zgjidhjen miqësore të çështjes,sipas së cilës,
nëse Ombudsmani gjen keqadministrim,për aq kohë sa ai bashkëpunon me institucionet,
në kërkim të një zgjidhjeje, e cila përveçse eliminon keqadministrimin e kënaq dhe i
mjafton dhe ankuesit, ai finalizon mbylljen me pajtim të ankesës. Nëse Ombudsmani
vlerëson se një zgjidhje e kënaqshme nuk është e mundur,ose se një zgjidhje ka qenë jo e
suksesshme, ai ose e mbyll çështjen me një vendim të arsyetuar, i cili mund të përfshijë
dhe vërejtje për institucionin ose i drejton një rekomandim institucionit.Ombudsmani i
tërheq vërejtjen institucionit në rastet kur: (a) çmon se për institucionin nuk ka më
mundësi që të eliminojë keqadministrimin;(b) çmon se keqadministrimi nuk ka ndikim të
përgjithshëm dhe te persona të tjerë. Ombudsmani i dërgon rekomandim institucionit,
nëse ai konsideron se:(a) institucioni ka mundësi reale të shmangë keqadministrimin,(b)
keqadministrimi ka pasur efekte të tilla, që ka prekur më shumë se një person.
Ombudsmani dërgon një kopje të rekomandimit tek institucioni dhe tek qytetari
njëkohësisht. Institucioni ka për detyrë, që brenda tre muajve t'i dërgojë Ombudsmanit
përgjigje lidhur me rekomandimin.Opinioni i detajuar mund të konsistojë në pranimin e
rekomandimit të Ombudsmanit dhe një përshkrim të masave të marra për zbatimin e
rekomandimit.Nëse Ombudsmani vlerëson se masat e marra nuk janë të mjaftueshme,
ai mund t'i dërgojë një raport të posaçëm Parlamentit Evropian, në lidhje me
keqadministrimin e konstatuar. Po kështu Ombudsmani mund të përgatisë dhe raporte
të posaçme,për Parlamentin Evropian ashtu siç ai e mendon të nevojshme në plotësimin
e përgjegjësive të dhëna nga traktatet dhe Statuti i tij.
Ombudsmani Evropian mund të punojë në bashkëpunim me ombudsmanët dhe institute
të ngjashme, në vendet anëtare me qëllim, arritjen e efektivitetit në shqyrtimin e
çështjeve të shqyrtuara nga të dyja palët,si dhe për t'i përshtatur kërkesave të stabilitetit
dhe të zhvillimit. Ombudsmani u shpreh se pavarësisht referencës së Komisionit, në
opinionin e tij neni 4 (5) i Rregullores 1049/2001 (“Një shtet anëtar mund t'i kërkojë
institucioneve të mos përhapin dokumente që burojnë nga shtetet anëtare pa pëlqimin e
mëparshëm të tyre”),Komisioni nuk dha asnjë evidencë,se autoritetet portugeze i kishin
kërkuar që të mos e përhapte këtë informacion.Për më tepër komisioni është shprehur
se nuk ishte konsultuar me autoritetet portugeze, në mënyrë qe të arrinin në
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konkluzionin se hapja e informacionit do të dëmtonte qeverinë portugeze, konkluzion
që Komisioni e ka nxjerrë vetë në mënyrë të nxituar. Ombudsmani u shpreh se
megjithatë neni 4(4) i Rregullores 1049/2001 parashikon se referuar dokumenteve që i
kërkojnë të tretët institucioneve, këta të fundit në rastet kur nuk është e qartë se
dokumentet mund apo nuk mund të vihen në dispozicion,duhet të konsultohen me palët
e treta për të vlerësuar,nëse përjashtimi i parashikuar në paragrafin 1 ose 2,të nenit 4 të
Rregullores 1049/2001 është i aplikueshëm. Ombudsmani e kishte të vështirë të
kuptonte se si Komisioni e konsideronte veten në pozitë më të mirë se shteti anëtar dhe
autoritetet e tij kombëtare, për të vlerësuar, nëse një dokument duhet t'i bëhej i ditur
apo jo personave të interesuar dhe nëse ky dokument do të ndikonte në aspektet
ekonomike, financiare të një vendi. Prandaj kërkoi shpjegime nga autoritetet portugeze,
të cilët e informuan se dokumenti në fjalë nuk përmbante asnjë element që të dëmtonte
apo ndikonte në politikat fiskale apo ekonomike të qeverisë portugeze. Nisur nga kjo
përgjigje e qeverisë portugeze Ombudsmani iu drejtua Komisionit, duke i rekomanduar,
që t'i jepte një përgjigje pozitive ankuesit. Po kështu Ombudsmani i rekomandoi
Komisionit, që të rishikojë në mënyrën e duhur qëndrimin e tij mbi refuzimin e dhënies
së informacionit qytetarëve të interesuar si dhe të ketë parasysh aplikimin dhe
interpretimin e Rregullores 1049/2001.Komisioni e shqyrtoi rekomandimin dhe pranoi
të japë informacionin e kërkuar për të bërë më efektive dispozitat e ligjeve komunitare
Evropiane në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve Evropiane.
Korrespondencën me autoritetet e shteteve anëtare, Ombudsmani e mban në gjuhën
zyrtare të shtetit përkatës. Raporti vjetor, raportet e posaçme dhe kur është e
mundshme dhe dokumente të tjera të Ombudsmanit, publikohen në të gjitha gjuhët
zyrtare te BE-së. Në kuadër të debateve dhe diskutimeve mbi ngarkesën e punës së
Komisionit Evropian me ankesa të qytetarëve Evropiane për dhunim të të drejtave të
tyre nga shtetet anëtare, duke zbatuar masa në kundërshtim me ligjet komunitare, po
diskutohet zgjerimi i ratione personave Ombudsmanëve kombëtare, të cilëve mund t'u
jepet kompetenca e shqyrtimit të ankesave ndaj Komisionit Evropian për
keqadministrim. Në këtë kontekst, Komisioni Evropian në Komunikatën e vitit 2002,
mori përsipër t'u drejtohet qytetarëve dhe të kërkojë ezaurimin e çdo mjeti ankimi
efektiv si gjykatat kombëtare, ombudsmanët kombëtarë, për të gjetur zgjidhje të
problemeve të tyre. Duke i dhënë prioritet mekanizmave kombëtarë të ankimit (edhe
pse jo gjyqësorë domosdoshmërisht), gjen vend për zbatim dhe parimi i subsidiaritetit
dhe shmanget mbingarkesa e Komisionit Evropian

6.4 GjED/Ombudsmani Evropian kundër Frank Lamberts
Bazuar në nenin 288 (aktualisht neni 340) të Traktateve të Komunitetit, Ombudsmani
mund të mbajë përgjegjësi ndaj vlerësimit të gabuar të ankesave që i janë drejtuar atij për
hetim. Pra veprimet e Ombudsmanit mund të bëhen objekt pretendimi për
dëmshpërblim pranë Gjykatës. Çështja Frank Lamberts ilustron përgjegjësinë
jashtëkontraktore të Ombudsmanit ndaj veprimeve të tij, të cilat i kanë sjell dëm
individit.Mund të duket sikur Ombudsmani nuk mund të paditet në gjykatë,për shkak të
kompetencave të tij që janë të një natyre të butë, dhe si të tilla nuk mund ta çojnë
Ombudsmanin drejt një procesi gjyqësor. Ombudsmani mund të shikohet si një mjet
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ankimi i butë expost facto më tepër se një vendimmarrës,vendimet e të cilit do të sillnin
si detyrim ankimin ndaj tyre. Në çështjen në fjalë u diskutua nëse para Gjykatës, ankimi
ndaj organeve të komunitetit mund të ngrihej dhe ndaj Ombudsmanit dhe të kërkohej
shpërblim dëmi i ardhur nga veprimtaria e këtij të fundit si dhe: -a mundet teorikisht
Ombudsmani të jetë përgjegjës për dëme të shkaktuara gjatë ushtrimit të veprimtarisë
së tij, pra a mund të konsiderohet Ombudsmani organ komuniteti që mban përgjegjësi
jashtë kontraktore ndaj individëve për shpërblim dëmi? -A mund të dëmtojë ekuilibrin
institucional të këtij institucioni dhe pavarësinë e tij, nëse legjitimohet një individ t'i
kërkojë dëmshpërblim? -Marrëdhënia e kontrollit që ekziston nga Parlamenti për
veprimtarinë e Ombudsmanit e përjashton kontrollin individual të çështjeve nga rruga
gjyqësore? -Sa i pavarur Në çështjen Gend en Loos, gjykata zhvilloi parimin, sipas të
cilit vendimet e gjykatave kombëtare duhet të zbatojnë dhe të mbrojnë të drejtat e
individëve, që i gëzojnë nga ligjet komunitare. Në veçanti, gjykatat kombëtare duhet të
mbrojnë këto të drejta vis-à-vis nëpërmjet zbatimit të drejtpërdrejtë të ligjeve të
komunitetit dhe në mënyrë të tërthortë nëpërmjet caktimit të kompensimit.

7.Përfundimi
Ky punim evidentoj ekzistencën e Ombudsmanit sot ne botë si institucion të pranuar
gjerësisht përtej sistemit rajonal dhe Evropian, pra si mbrojtës dhe promovues të të
drejtave te njeriut.
Në konkludim  pra, Ombudsmani nuk është mjete ankimi efektiv por është mjete
mbrojtës efektiv.
Duke e marre parasysh transparencën është palca e konsolidimit të shtetit dhe së
drejtës, dhe e drejta e informimit qe është e lidhur me nivelin e besimit te opinionit
publik
Standardet dhe normat e zbatuar nga Ombudsmani (Avokati i Popullit),munde te jene te
ndryshme nga dispozitat ligjore, por qëllimi i këtij institucioni është mbrojtja e te
drejtave dhe lirive te njeriut. Dhe do të jete burim i vlefshëm, për te gjithë ata qe
dëshirojnë tij njohin mekanizmat e këtij institucioni.

Ombudspersoni Evropian
Ujkani Emrush, E drejta e Bashkimit Evropian, Institucionet tjera të Bashkimit Evropian, Ombudspersoni
Europian.faq.125.Botimi i dytë,Prishtinë,2012.
Corroll.Alex,-Constituitional and Adminstrative Low,Pearson Education Limitid. 2007,faq.596.
Trakti i Manstrichtit, ndryshe i njohur me emrin trakti i Bashkimit Evropian është dokument themelor
qe shënoji një etapë te re në rrugën e ndërtimit evropian .Hyrja e tij në fuqi u bë me 1 nëntor 1993,ky
trakt është amenduar nga trakti i Amsterdami,1999,Nicës 2003,Lisbonës 2009.Neni 195.- Parlamenti
Evropian e emëron një Ombdsman,i cili mund të marrë ankesa nga çdo qytetar i Bashkimit ose nga çdo
person fizik ose juridik që banon ose ka selinë e tij statusore ne një shtet anëtarë.Vizituar institucionet
e BE, me dt.23.09.2014.
Gjykata e Përgjithshme ,Rasti T-209/00, Frank Lamberts v European Parliament 2002 E.C.R.II-2203 parg
65-66.
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Leonora Shemsiu – Kadriu - kandidatete për
prokurore

PROCEDURA PARAPRAKE NË
SISTEMIN HOLANDEZ METHEKS
TËVEÇANTË SHËRBIMI JAVOR

Abstrakt
Ideja për të shkruar për sistemin holandez lindi pikërisht në vizitën
studimore që Instituti Gjyqësor i Kosovës kishte paraparë si fillim te
punës praktike për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm.
Sa është efikas i shpejtë dhe vepron në kohë reale duke paraparë edhe
institucione si shërbime javore duke përqendruar gjithë nëpunësittë
për zgjidhjen e shpejt dhe mënyrë t favorshme edhe p rnë ё ё

kryerësin por edhe shërbimit t qytetarëve, e që në masë të madheё

ndikojnë në veprimin e drejtësisë në kohë dhe kosto të ulët buxhetore,
implementimi i teknologjisë informative online pё ёr shkak t veprimit
urgjent, njëkohësisht duke respektuar të drejtat e garantuara të atyre
që bien ndesh me ligjin. Përqendrimi i drejtësisë ë shërbim tësht nё ё

qytetarit të vendit e që për hir të transparencës dhe ruajtjes së besimit
tek qytetarët bën edhe kompromise ndoshta të dhimbshme duke bërë
publike edhe gjykime shumë t rëndësishme.Kjo jep të shpresojmë seё

ndihma e tyre nuk do të mungojë p avancimin e drejtësisë kosovareёr
n vendosjen e këtyre masave për të kthyer besimin e lëkundur tëё

qytetarëve tanë në shërbim të të cilëve jemi.

Fjalët kyqe: sistemi holandez, policia, shërbimi javor, ZSM, prokurori
publik,sanksioni penal,gjoba,ndërmjetësimi,i pandehuri,viktima.

Hyrje
Kujdesi që ofron shteti në përmirësimin e kushteve sociale, krijimin e hapësirave
orientuese për një karrierë të suksesshme dhe të dobishme për shoqërinë, masat që
shqiptohen si dhe politika e duhur ndëshkimore janë disa nga preventivat e parandalimit
të kriminalitetit përderisa mungesa e tyre i paraprinë shtimit të rasteve të tilla.
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Inkriminimi i veprave penale e në veçanti procedura e ndjekur ndaj kryerësve të veprave
penale bie në radhën e instituteve që sistemi ligjor shtetëror i ka kushtuar vëmendje
të merituar,meqenëse në rastet e procedurës penale ndaj kryerësve t veprave penaleё

ofrohen kushte mjaft te favorshme.Ndjekja e një procedure mjaft urgjente,paraprakisht
e rregulluar me dispozita ligjore që nuk lejon shmangie,u ofrohet mbrojtje e nevojshme
ligjore gjithnjë duke respektuar dinjitetin e të pandehurit në procedurë.
Punimi kryesisht do të përqendrohet në analizimin e veprimeve të ndjekura procedurale
ndaj të pandehurve në fazën fillestare nga dyshimi për kryerjen e një vepre penale,
ndalimin policor,rolin e prokurorit në këtë fazë,mundësinë e pushimit të procedurës në
këtë faze,shqiptimi i një gjobe apo urdhri p r punë n dobi t përgjithshme për vepraё ё ё

penale ku dënimi i paraparë është deri në 5 vjet (8 vjet sipas sistemit holandez),
institucioni që merret me këtë si dhe mundësisë së caktimit të paraburgimit sipas Kodit
të Procedurës Penale të Kosovës dhe sistemit Holandez, dispozitave ligjore të parapara
për një gjykim të drejtë dhe në një kohë të arsyeshme.Analiza ka të bëjë me natyrën
juridike të procedurës penale e cila duhet të trajtohet si e drejtë e obliguar apo vetëm si
mundësi që paraqet legjislacionit pozitiv i dy shteteve.

Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është që sado pak ti kontribuohet informimit të pjesëmarrësve në
sistemin e drejtësisë, për mundësinë e futjes së atyre instituteve që do të shërbenin
shumë në vendin tonë sidomos kur kemi të bëjmë me vepra të lehta penale ku dënimi i
paraparë është deri në 5 vjet dhe mundësisë që ka prokurori i shtetit në këtë fazë të
procedurës që ta pushojë procedurën duke dhënë një sanksion qoftë punë në dobi të
përgjithshme apo dënim me gjobë e njëkohësisht të arrijë pajtimin e palëve në
procedure.N njërën an kjo do të shkarkonte gjykatat dhe ana tjetër e medaljes doё ё

t sillte pajtimin e palëve procedurale të pandehurit dhe të dëmtuarit.ё

Motivi kryesor i këtij punimi është përpjekja për shpjegimin e përparësive të sistemit
juridik Holandez, mënyra e rregullimit dhe trajtimit të kryerësve të veprave penale më
të lehta me dënim t paraparë deri në 8 vite burgim,në institucionin e shërbimit javorё

ku të gjitha organet e nevojshme janë të vendosura me përfaqësuesit e tyre dhe
veprojnë n mënyrë zingjirore për një zgjidhje sa më efikase, të pranueshme dheё

ekonomike duke krahasuar me legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë ,përparësitë
dhe efektet rehabilituese të ndjekjes së procedurës penale ngase nganjëherë vetëm
efekti i procedurës sjell qëllimin e ligjvënësit.

Metodat e punës: Gjatë këtij punimi kryesisht është përdorur metoda interpretuese,
krahasuese dhe studimi i rasteve.
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1. Fillimi i procedurës penale  sipas  Kodit të Procedurës
Penale të Kosovës
Fillimi i një rasti penal nënkupton ndërmarrjen e të gjitha veprimeve procedurale penale
për identifikim dhe hetim të mëtutjeshëm , që nga momenti i kallëzimit nga qytetarët139

apo organet që janë të thirrura sipas detyrës zyrtare për kallëzimin e tyre. Meqenëse
policia zakonisht vepron në terren dhe është në mbrojtje të rendit juridik shtetërorë ata
janë të parët që njoftohen me rastin, prandaj edhe në këtë fazë të procedurës kanë një
rol të rëndësishëm pasi gjatë hetimit duhet të veprojnë me profesionalizëm, efikasitet
dhe paanshmëri . Prokurori nuk është në terren, ai mbikëqyr dhe urdhëron hetimet,140

ndërmarrjen e veprimeve të caktuara, prandaj edhe bashkëpunimi i policisë me
prokurorin e shtetit paraqet rëndësi të madhe,aq më tepër kur edhe dispozitat ligjore e
përcaktojnë një gjë të tillë prandaj çdo veprim i ngutshëm, jo i përkushtuar apo141

raportim jo i saktë nga ana e policisë do të ndikojë shumë në drejtim të gabuar të
hetimit. Dispozitat ligjore kanë përcaktuar saktë rolin e secilit organ në ndërmarrjen e
veprimeve të caktuara që nga njoftimi për një rast penal e deri në përfundimin e
procedurës prandaj edhe procedura e veprimit për zbardhjen e një rasti mund të themi
se ndahet në faza të caktuara.Hapat fillestarë për hetimin e një vepre penale i përkasin
policisë, më pas pason një raport i prokurorit të shtetit i cili mund të fillojë fazën
fillestare, e cila ndiqet nga faza e ngritjes së aktakuzës dhe faza e deklarimit, që vijon me
fazën e shqyrtimit gjyqësor e në fund faza e mjetit juridik . Fazat e lartpërmendur nuk142

janë t ë jenë të pranishme tek çdo rast i paraqitur pasi rezultati iё domosdoshme t
hetimeve do të përcaktojë rrjedhën e procedurës.

1.1 Kërkesa për caktimin e paraburgimit
Nëse nga rezultati i hetimeve paraprake prokurori vlerëson se duhet filluar me një hetim
formal me të dhënat që i ka siguruar policia atëherë edhe këtu fillon procedura penale
me marrjen e aktvendimit për fillimin e hetimeve e cila më tej duhet t'u përmbahet
rregullave strikte pasi çdo shmangie nga afatet e parapara ligjore nënkupton edhe shkelje
të procedurës e njëkohësisht edhe shkelje të të drejtave të garantuar të një personi që
gjendet në duart e drejtësisë. Afatet rregullojnë kohëzgjatjen e lejuar për zbatimin e
hetimeve,kohëzgjatjen brenda të cilëve një person mund të mbahet në paraburgim para
ngritjes së aktakuzës dhe atë ndërmjet aktakuzës dhe shqyrtimit gjyqësor deri në
marrjen e një vendimi final . Për vepra penale për të cilat dënimi i paraparë është së143

paku 5 vjet burgim dhe vlerësohet se masat tjera alternative nuk do të jenë të

139 Qollaku, Hashim., Roli i prokurorit të shtetit në procedurën penale .Prishtinë, Kolegji AAB, v. 2013, fq
.42

140 Po aty, fq.43
141 ''Prokurori i shtetit  dhe policia punojnë bashkërisht  gjatë veprimeve fillestare...'', neni 69 par.2 i

KPPRK-së.
142 Smibert, Jon. ,Udhëzues për Kodin e Procedurës Penale të Kosovës dhe Kodi i Procedurës Penale të

Kosovës. Prishtinë 2013, fq.3
143 Smibert,Jon., Udhëzues për Kodin e procedurës penale të Kosovës dhe Kodi i Procedurës Penale të

Kosovës. Prishtinë 2013 fq.26
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suksesshme për parandalimin e përsëritjes, arratisjes apo ndikimit në dëshmitarë, i
paraburgosuri mund të mbahet në paraburgim nga dita e arrestimit( përfshirë këtu edhe
6 orët që policia i ka në dispozicion dhe 48 orë prokurori i shtetit) më së shumti 30 ditë
me vendim të gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm apo kryetarit të
trupit gjykues i cili para ngritjes së aktakuzës nuk mund të zgjasë më shumë se 4 muaj
përjashtimisht edhe 4 muaj të tjerë kur procedura është e ndërlikuar me një maksimum
të përgjithshëm prej 12 muaj, ndërsa për vepra penale ku dënimi i paraparë është më
shumë se 5 vite burgim maksimumi i përgjithshëm i paraburgimit mund të jetë 18 muaj.144

Vlen të theksohet se paraburgimi deri në ngritjen e aktakuzës mund të vazhdohet vetëm
me kërkesë të prokurorit të shtetit e cila do të vlerësohet më pas nga gjyqtari i
procedurës paraprake ndërsa pas ngritjes së aktakuzës kërkesa e prokurorit të shtetit
nuk është relevante pasi gjyqtari do tё ё ёkujdeset p r rrethanat e krijuara m pas.

2 Procedura fillestare dhe hetimore dhe caktimi i.
paraburgimit sipas sistemit holandez
Sikurse edhe në të gjitha sistemet bashkëkohore edhe në të drejtën holandeze është
vendosur koordinimi i të gjithë pjesëmarrësve në procedurë sipas detyrave dhe
autorizimeve që u jep ligji.Natyrisht se personat e parë që njoftohen për ndonjë rast janë
policia prandaj edhe veprimet e para hetimore të një rasti prej kallëzimit e deri në
përfundim të tij me veprimet në terren merren policia në bashkëpunim me prokurorin
publik. Rreth caktimit të paraburgimit merret gjykata pas kërkesës së prokurorit dhe
arsyetimit të tij duke vijuar me autorizime konkrete në shqyrtimin gjyqësor dhe mjetet
juridike,secila me autorizime të ndara në faza të ndryshme të procedurës.
Për paraqitjen e kallëzimit të një çështje penale që duhet shqyrtuar merret policia e cila
në koordinim me prokurorin publik edhe heton rastin. Mirëpo policia për disa çështje
mund të merret edhe vetë pa autorizimin e prokurori sikurse kontrolli në vende publike
apo edhe fotografimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve të të dyshuarve ngase këto
autorizime i burojnë nga ligji . Një i dyshuar pa urdhër të prokurorit publik për arsye
investigimi mund të ndalohet në polici maksimum 6 orë , brenda të cilave edhe duhet145

vepruar sipas udhëzimeve të prokurorit publik. '' Nganjëherë gjashtë orë nuk janë të
mjaftueshme për mbledhjen e të gjitha provave dhe fakteve nga polici kujdestar prandaj me
kërkesë të tij një polic më i lartë apo edhe një prokuror asistent mund të bëjë zgjatjen e këtij
afati për hetime të mëtutjeshme'' .

146

Vendimi për zgjatjen e afatit pas gjashtë orëve që policia ka në dispozicion nga njoftimi
me një rast penal nuk ka mundësi të merret edhe lehtë.Një gjë e tillë mund të ndodhë
vetëm pasi që i dyshuari të jetë marrë në pyetje nga një zyrtarë i lartë i policisë apo
prokurori asistent. Pas miratimit të urdhrit nga personat kompetentë (prokurori147

144 Neni 190 i KPPRK-së
145 'If you are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications

Department., Hagë, Gusht 2008, fq.8
146 ''If you are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications

Department., Hagë, Gusht 2008, fq.3
147 Po aty, fq.3
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asistent apo zyrtari i lartë i policisë) i dyshuari mund të mbahet edhe për 72 orë të tjera
duke përfshirë edhe kalimin e natës në zyrat e policisë . Zgjatja e këtij afati prej 72148

orëve bëhet vetëm për raste të rënda kriminale: vjedhje, mbajtje në posedim apo149

shfrytëzim të paautorizuar të substancave narkotike dhe vepra të tjera të rënda penale
për të cilat parashihet dënim me burg dhe për të cilat ligji lejon që i dyshuari të mbahet
në paraburgim para gjykimit me ç 'rast edhe i dyshuari duhet të dëgjohet nga prokurori
publik . Në kushte normale një i arrestuar mund të mbahet në polici deri në tri ditë150

brenda së cilës periudhë policia do të konsultohet me prokurorin me rrjedhën e
mëtejshme i cili nga të dhënat e siguruara ka tri mundësi veprimi:

1.Të zgjasë afatin e qëndrimit në polici edhe për 72 orë të tjera dhe arrestimi të
vazhdojë nëse vlerëson se interesi i hetimeve e kërkon këtë me ç 'rast edhe një
kopje e urdhrit të vazhdimit të arrestit i ofrohet të pandehurit .151

2 .Mund të vendosë që arrestimi i mëtutjeshëm nuk është i nevojshëm dhe të
urdhërojë lirimin në pritje të gjykimit .152

3.Prokurori nuk mund të merr një vendim për arsye të provave të pamjaftueshme
gjatë hetimit të deritanishëm prandaj edhe mund të kërkojë që i pandehuri të
sillet para tij për t'u intervistuar.

Në periudhën e lejuar të arrestit policor, i pandehuri do të vizitohet nga nëpunësi i
shërbimit të provës, detyrë e të cilëve është parandalimi i përsëritjes së veprave penale
dhe gjetja e një zgjidhje të kënaqshme për të dyshuarin dhe shoqërinë. Me nëpunësin e
shërbimit të provës i pandehuri ka mundësi të diskutojë për çdo problem të tij, prandaj
edhe i njëjti do të përpiqet që të hartojë një strategji për dalje nga problemi konkret.153

Për bisedën me të pandehurin,problemet që i kanë paraprirë rastit sipas vlerësimit të tij
dhe gjetjen e një zgjidhje eventuale, nëpunësi do ta njoftojë prokurorin publik, rrethana
këto që janë shumë të rëndësishme për vendosje nga ana e prokurorit publik rreth
kërkesës për paraburgim.
Më pas përsëri të pandehurit do t'i kërkohet të dalë para prokurorit publik i cili
paraprakisht ka marrë dhe studiuar dosjen dhe është njoftuar me të gjitha detajet e

148 Për këtë ndalin prej 6 orë nga polici kujdestarë dhe 72 orë të tjera të urdhëruara nga prokurori
asistent apo nga zyrtari i lartë i policisë i dyshuari nuk ka të drejtë të kërkojë asnjë kompenzim. If you
are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications Department.,
Hagë, Gusht 2008, fq.3

149 Or t e kaluara n ndalim n stacionin policor gjatë natës n sistemin holandez nuk do t llogaritenë ë ë ë ë
dhe p r këto i dyshuari nuk ka t drejt t kërkoj kompensim . Deklaruar nga prokurorja publike –ë ë ë
koordinatore e hetimeve ekipor znj.R.Peters, dt.11.09.2014, nga vizita  studimore në prokurorinë e
Limburgut /Holandë.

150 Po aty, fq.5
151 Po aty, fq.5
152 If you are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications

Department., Hagë, Gusht 2008, fq.5
153 If you are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications

Department., Hagë, Gusht 2008, fq.5
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rastit, që i pandehuri ka deklaruar gjatë kësaj periudhe, ka edhe deklaratat e të gjithë
dëshmitarëve, të dëmtuarve dhe të gjitha detajet e secilës dëshmi që ekziston. Po ashtu
nëse shërbimi sprovues ka krijuar një raport do ta ketë në dispozicion edhe k ,ëtë
megjithatë prokurori përsëri do të marrë deklaratë nga i pandehuri dhe do të
parashtrojë pyetje lidhur me veprën penale . Gjatë kësaj paraqitje prokurori publik ka154

dy mundësi :
1) Konsideron të panevojshme mbajtjen në arrest dhe urdhëron lirimin,përmbyll rastin
me një zgjidhje që i pandehuri është pajtuar apo përsëri mund të përballet me
prokurorinë, nëse vlerëson se çështjen duhet dërguar në gjykatë për të cilën do të
njoftohet i pandehuri.
2) Konsideron të nevojshëm edhe më tutje arrestin për çka edhe do të kërkojë nga
gjyqtari ekzaminues caktimin e paraburgimit me një kërkesë të arsyetuar .155

2.1 Kërkesa për caktimin e paraburgimit.
Kërkesa i drejtohet gjykatës sipas kompetencës ku pas pranimit të kërkesës nga
prokurori publik gjyqtari ekzaminues do të caktojë seancën dëgjimore ku i pandehuri
dhe prokurori publik do të paraqesin fjalën e tyre .Të pandehurit i ofrohet mbrojtje e
nevojshme ligjore prandaj në seancën dëgjimore i pandehuri do të përfaqësohet nga
avokati mbrojtës sipas detyrës zyrtare apo sipas zgjedhjes së tij.
Nëse mbrojtja e të pandehurit është bindëse për gjyqtarin për lirimi nga arresti, gjyqtari
refuzon kërkesën e prokurorit publik. Në të kundërtën nëse gjyqtari ekzaminues
aprovon kërkesën e prokurorit publik i pandehuri do të mbetet në paraburgim edhe për
14 ditë të tjera të cilat do ti mbajë në qendrën e paraburgimit megjithëse edhe mbajtja
në qelitë e policisë për këto 14 ditë është e mundur.156

Pas kalimit t kësaj kohe nëse prokurori publik e konsideron të nevojshme akomaë
mbajtjen në paraburgim do t'i dërgojë një kërkesë të arsyetuar gjyqtarit ekzaminues i cili
do të caktojë seancën dëgjimore ku palët përsëri mund të deklarohen dhe të paraqesin
kërkesat e tyre.
Në sistemin holandez mundësia e paraburgimit të kërkuar nga prokurori është 14 ditë
për të cilën vendos gjyqtari i procedurës paraprake,ndërsa për mundësinë e vazhdimit
të mëtutjeshëm t paraburgimit, maksimumi deri në 90 ditë vendos kolegji i gjykatësë
kompetente ku rasti paraqitet . Periudha totale e mbajtjes në paraburgim është 110157

ditë,6 ditë me urdhër të prokurorit në polici (2 herë nga tri ditë),14 ditë sipas urdhrit të
gjyqtarit ekzaminues dhe 90 ditë me vendim të kolegjit të gjykatës kompetente ku rasti
paraqitet gjithnjë me kërkesë të prokurorit publik .158

154 Po aty, fq.6
155 Po aty, fq.6
156 Po at, fq.7
157 Deklaruar nga prokurorja publike – koordinatore e hetimeve ekipor znj.R.Peters, dt.11.09.2014, nga

vizita  studimore në prokurorinë e Limburgut /Holandë.
158 If you are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications Department.,

Hagë, Gusht 2008, fq.10
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3.Vështrim krahasues
Krahasuar me legjislacionin tonë penal mënyra e ndalimit në polici dhe urdhri i
prokurorit publik për zgjatje të arrestit 2 herë nga 72 orë ka ndryshim, pasi që sipas
procedurës sonë penale policia më së shumti gjashtë orë mund të ndalojë personat që159

gjenden në vend ngjarje për të marrë informacione që mund të jenë të rëndësishme për
procedurën penale pa urdhër të prokurorit të shtetit, çofshin ata dëshmitarë, viktima
apo të dyshuar dhe posa të ketë dyshim të arsyeshëm se është kryer një vepër penale e
cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, duhet menjëherë të njoftojë prokurorin e shtetit dhe
të veprojë sipas autorizimeve të tij . Brenda 24 orëve është e detyruar që prokurorit160

kompetent ti dorëzojë një raport me shkrim në mënyrë që ai të njoftohet me rastin dhe
të vendosë se si do të vazhdojë rrjedha e mëtejme e procedurës . Në asnjë rrethanë161

policia nuk mund të mbajë në ndalim një person më tepër se 48 orë nga koha e
arrestimit , brenda së cilës periudhë kohore në afat prej 24 orëve prokurori i shtetit162

duhet ti paraqesë gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesën për caktimin e
paraburgimit apo ndonjë mase tjetër alternative për sigurimin e prezencës së të163

pandehurit në procedurë, përveç në rastet kur gjyqtari i procedurës paraprake164

urdhëron paraburgimin për të njëjtin.
Edhe pse rrjedha e procedurës për përcaktimin dhe zgjatjen e paraburgimit paraqitet
pothuajse e ngjashme, në afate ka dallime me legjislacionin tonë. Në sistemin holandez
afatet e kohëzgjatjes s paraburgimit janë më të favorshme për të pandehurin për sa iё

përket periudhës së lejuar maksimale.Sistemi jonë penal maksimumin e kohëzgjatjes së
paraburgimit e parasheh 12 muaj përkatësisht 18 muaj për vepra penale të dënueshme
me më shumë se 5 vite burgim, ndërsa sistemi holandez maksimumin e paraburgimit e
parasheh 110 ditë në total, çka edhe i obligon akterët që merren me procedurën penale
që të veprojnë në mënyrë urgjente dhe efikase.

4 Shërbimi javor - ZSM.
Megjithatë sistemi holandez i drejtësisë për të zvogëluar numrin e lëndëve dhe
përfundimin e tyre sa më shpejtë dhe në mënyrë efikase për vepra penale më të lehta ka
inkorporuar në sistem edhe zyrën e shërbimit javor apo ZSM(siç e quajnë në Holandë)165

që është në dispozicion të qytetarëve nga ora 8.00-22.00 për çdo ditë pune.ZSM është
themeluar në vitin 2013 dhe sipas statistikave të nxjerra nga Ministria Publike , vetëm
për k vit 184.700 raste kanë kaluar nëpër këtë zyrë nga të cilat dy të tretat e tyre janëëtë

159 Neni 72 i KPPRK-së
160 Neni 69 i KPPRK-së
161 Neni 70 par.4 i KPPRK-së
162 Neni 164 par.5 i KPPRK-së
163 Neni 164 par.7 i KPPRK-së
164 Neni 165 par.1 i KPPRK-së
165 Në punim do të emërtohet si ZSM
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kryer dhe kanë përfunduar po këtu. Në këtë shërbim në Qarkun e166

Limburgut/Mastricht, paraqiten brenda muajit përafërsisht 1100 raste nga krimet që
konsiderohen më të lehta dhe vetëm 40% e tyre shkojnë në gjykata ,ndërsa pjesa prej
60% kryhet nga ky shërbim duke u dhënë kryerësve kryesisht dënime me gjobë dhe
urdhër për punë në dobi të përgjithshme .167

Kjo zyrë është destinuar në atë mënyrë që brenda saj veprojnë të gjithë akterët e
mundshëm që do të ndikonin në zgjidhjen efikase , të shpejtë dhe të suksesshme të një
krimi të zakonshëm.Ka një sistem online – të digjitalizuar ku në monitorin në ballinë të
kësaj zyre i cili është i lidhur drejtpërdrejtë me zyrat rajonale të policisë në kohë reale
evidentohet çdo rast i ri i paraqitur ,në këtë mënyrë punëtorët e këtij institucioni janë168

të informuar në çdo kohë për kohën që kanë dispozicion për zgjidhjen e një rasti. Me
paraqitjen e rastit në monitor secili nga punonjësit merr detyrat e veta dhe kërkon të
dhënat e nevojshme për të kompletuar çështjen në fjalë dhe dërgimin e së njëjtës tek
prokurori së bashku me një propozim të arsyetuar mirë .169

Zakonisht këtu mbyllen çështjet që kanë të bëjnë me krime më të lehta që ndodhin
brenda komunitetit si:vjedhje,thyerje,vozitje në gjendje të dehur e të tjera,por nuk do të
thotë se nuk mund të referohen për zgjidhje brenda ZSM-së edhe raste të dhunës në
familje ,nëse paraqitet si rast i rekomanduar dhe ky shërbim mendon se mund të gjejë
zgjidhje alternative, edhe pse këto raste kërkojnë vëmendje të veçantë sepse në vete
bartin faktor rreziku më të lartë .170

Megjithatë ky institucion ka autorizimin të trajtojë çështje penale për të cilat dënimi i
paraparë është deri në 8 vite burgim,prandaj edhe në këtë institucion janë të vendosur
edhe dy prokurorë për krime të rënda .171

Ky institucion në përbërjen e tij ka një ekip të koordinuar mjaft mirë që vepron në
mënyrë zingjirore dhe përbëhet nga dy prokurorë për krime të rënda të mbështetur
nga asistent ligjorë, dy prokurorë për krime të përgjithshme, një zyrtar i lartë i policisë,
një zyrtarë nga shërbimi sprovues, një zyrtarë nga zyra për mbrojtjen e viktimës, një
zyrtarë nga ndërmjetësimi dhe një zyrtarë nga këshilli kombëtar për ndihmë fëmijëve,po
ashtu në ndihmë të tyre dalin edhe institucione të tjera që paraqiten të nevojshme për
zgjidhjen e një çështje.

166 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.49, lexuarWww.om.nl,
më dt.22.09.2014

167 Deklaruar nga znj.Marie El Jerrari , prokurore publike në ZSM, gjatë vizitës studimore në
ZSM/Holandë  më  dt.11.09.2014.

168 Vrojtim I drejtpërdrejt gjatë vizitës n ZSM n Holandë, dt.11.09.2014
169 Deklaruar nga znj.Marie El Jerrari, prokurore publike në ZSM, gjatë vizitës studimore në

ZSM/Holandë më  dt.11.09.2014
170 M.L.W.Thoonen, Project ZSM en de beginselen vanbehoorlijk proces, De weegschaal in

onbalans!,Tilburg University ,2012,fq 38-39.
171 Deklaruar nga znj.Marie El Jerrari, prokurore publike në ZSM, gjatë vizitës studimore në

ZSM/Holandë  më dt.11.09.2014.
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Kohëzgjatja e përfundimit t asteve të pranuara nga kjo zyrë si të përshtatshme për tuë
zgjidhur këtu është shumë e shpejtë,shumica e rasteve përfundojnë për një ditë 42%,për
një javë 76%, ndërsa maksimumi i kohëzgjatjes është një muaj .172

4.1. Vlerësimi i rastit nga policia
Me kallëzimin e një rasti nga qytetarët apo kapjen e të dyshuarit në flagrancë personat e
parë kontaktues me të janë policia e atij rajoni ku paraqitet rasti, ata marrin të dhënat
mbi identitetin e të dyshuarit, shënojnë saktë kohën e kryerjes së veprës penale dhe
llojin e veprës penale e cila dyshohet se është kryer si dhe identifikojnë viktimën e
mundshme, të dhëna këto që vendosen menjëherë në sistemin informativ të lidhur
drejtpërdrejtë me këtë institucion,për të vazhduar më tej me kompletimin e rastit.
Detyrë e policisë është që të dyshuarit t'i ofrojë të gjitha mundësitë për një mbrojtje
efektive që parasheh ligji për respektim të drejtave të tij, një mbrojtje e zgjedhuar nga ai
apo nga institucioni nëse nuk ka kushte, përkthim në gjuhën që ai e kupton si dhe të
gjitha të drejtat e tjera të parapara për një të dyshuar, prandaj përveç të tjerave i
sigurohet një vendim i drejtë dhe në kohë të arsyeshme në përputhje me Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.173

Kur i dyshuari është i njohur për policinë nga i njëjti pas njoftimit për të drejtat e tij dhe
veprën penale për të cilën dyshohet kërkohet bashkëpunimi i tij për të treguar të
vërtetën dhe merret deklarata e tij lidhur me ngjarjen konkrete. Për të kompletuar
dosjen merren të gjitha të dhënat e mundshme nga vendi i ngjarjes, merren dëshmitë e
dëshmitarëve ,merret edhe dëshmia e viktimës nëse të tillë ka të përfshirë në çështje,174

dëmi i shkaktuar shtetit dhe viktimës dhe informata tjera nevojshme.të të
Për të gjitha të gjeturat përpilohet një raport i cili me të gjitha shkresat e
lëndës,(dëshmitë, deklaratat, fotografitë nga vendi i ngjarjes), dorëzohet në shërbimin
javor(ZSM) nëse vlerësohet se rasti është i përshtatshëm për tu zgjidhur nga ky
institucion .175

Me të pranuar raportin secili nga grupi punues vlerëson nëse ka vend për ndihmën e
tyre.

4.2.Roli i hetuesit policor në ZSM
Fillimisht zyrtari policor i vendosur në këtë institucion kërkon për të dhënat kriminale të
të dyshuarit nëse ka të tilla në sistemin informativ , seriozitetin e veprës penale dhe176

172 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.49, lexuar mëWww.om.nl,
dt.22.09.2014

173 Neni 5 dhe 6 i KEMDLNJ.
174 'Being a witness in a criminal trial'.,The Council for the Judiciary.,P.O.Box,The Hague,the

Nederland,August 2008
175 Deklaruar nga znj.Marie El Jerrari , prokurore publike në ZSM, gjatë vizitës studimore në

ZSM/Holandë  më  dt.11.09.2014
176 Deklaruar nga znj.Marie El Jerrari , prokurore publike në ZSM, gjatë vizitës studimore në

ZSM/Holandë  më  dt.11.09.2014
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gjendjen psikologjike të kryerësit për çfarë raste ka qenë i njohur më parë për organet177

e ndjekjes, çfarë është gjendja e tij sociale dhe materiale, vendi ku jeton dhe punën,
arsimimi i tij,statusi i tij familjar,gjendja ekonomike dhe çdo rrethanë tjetër të nevojshme
dhe të arsyeshme për tu njoftuar me personalitetin e të dyshuarit .
Nga këto rrethana varet edhe sanksioni që do të pasojë në at mënyrë që ndaj tij varësisht
nga rezultati i mëtejmë i hetimeve ti shqiptohet një detyrim shtatshm risht mepër ë
kushtet dhe personalitetin e kryerësit, pasi nuk është e mundur ti jepet një dënim gjobe
një personi që nuk ka të ardhura pasi që dënimi me gjobë jo që do ta rehabilitonte
kryerësin por edhe më tepër do ta vështirësonte gjendjen e tij materiale.
Nga të dhënat e mbledhura përpilon një raport i cili vendoset në aktet e lëndës.178

4.3.Roli i ndërmjetësuesit ZSMnë
Nëse çështja ka të bëjë me rast dhune në familje apo për ndonjë vepër penale që ka vend
për ndërmjetësim dhe pajtim të palëve atëherë me rastin fillon të merret zyrtari për
ndërmjetësim . Ky zyrtarë fillimisht kujdeset të vejë një kontakt në mes të dyshuarit179

dhe viktimës, nëse është e mundur që t'i ulë në një tavolinë për të biseduar për shkaqet
që kanë sjellë pasojën dhe veprën penale ngase në këtë fazë shumë m lehtëë është të
arrihet pajtimi pasi viktima është e frikësuar dhe lufton me pyetjet ''Sikur autori i krimit të
ishte pas meje''

180, e po ashtu edhe autori i krimit në këtë fazë është më i ndjeshëm dhe në
shumicën e rasteve pendohet për veprën e kryer, prandaj ndërmjetësuesi me kujdes
përgatit diskutimet në atë mënyrë që viktima të vuajë sa më pak që të jetë e mundur , të
përpiqet të ndihmojë viktimën të tejkalojë atë që i ka ndodhur, të deklarohet për dëmin
material dhe emocional, gjë që e forcon atë të përballet me jetën . p.sh në një rast të181

njohur si ''Gesneden Skooterbestuurder'' vozitësi i një motoçiklete-skoter përgjatë rrugës pa
ndonjë arsye të veçantë godet me grusht shoferin e një automobili përderisa ai ishte në veturë.
Pas njoftimit të viktimës i dyshuari arrestohet dhe menjëherë shpreh pendimin e tij për rastin e
ndodhur dhe dëshiron të kërkojë falje. Pas marrjes së të dhënave lidhur me të kaluarën e të
arrestuarit shihet se i njëjti asnjëherë më parë nuk ka pasur ndonjë precedent penal dhe se kjo
është hera e parë që bie në kundërshtim me ligjin, prandaj edhe vendoset që të pranohet
kërkim falja e tij. Nga Qendra e viktimave Holandeze sillet i dëmtuari për të cilin i pandehuri
paraqet kërkim falje me shkrim dhe me vetiniciativë të dëmtuarit i blen një dhuratë.Megjithatë
kjo qendër nuk është e bindur në kërkim faljen e tij të sinqertë, prandaj i njëjti me vendim të

177 M.L.W.Thoonen, Project ZSM en de beginselen vanbehoorlijk proces, De weegschaal in
onbalans!,Tilburg University ,2012,fq .41

178 Deklarur nga prokurori publik z.P.Lanslot në ZMS, gjatë vizitës studimore në shërbimin javor (ZMS)
në Limburg/Holandë, dt.11.09.2014

179 Ndërmjetësuesi nga kjo zyrë vepron pothuajse n t gjitha rastet  ku vlerësohet si e arsyeshme dhe e
nevojshme pajtimi i palve ,e jo vetm tek dhuna n familje.Deklarur nga prokurori publik z.P. Lanslot ,
gjatë vizitës studimore në shërbimin javor (ZMS) në Limburg/Holandë, dt.11.09.2014

180 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.50, lexuar mëWww.om.nl,
dt.22.09.2014

181 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.50, lexuar mëWww.om.nl,
dt.22.09.2014
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prokurorit publik vihet në shërbim të provës për një periudhë të caktuar
182. Meqenëse

viktimës dhe rolit të saj i kushtohet kujdes i veçantë nëse është e nevojshme viktima
dërgohet në Qendrën për Strehim pasi ky institucion ka partneritet të ngushtë me të
gjitha institucionet që parashihen si të nevojshme dhe të dobishme për rehabilitim të
suksesshëm të viktimës. Për rezultatet e ndërmjetësimit si dhe dëmin e shkaktuar po
ashtu përpilon një raport i cili vendoset në shkresat e lëndës.

4.4.Roli i zyrtarit të Shërbimit Sprovues në ZSM
Detyrë e zyrtarit të shërbimit të provës është të gjejë zgjidhje për parandalimin e
përsëritjes së veprës penale, të gjejë zgjidhje të favorshme edhe për shtetin dhe të
pandehurin,të vendosë kontaktet me institucionet ku i dyshuari në rast të shqiptimit të
ndonjë sanksioni për punë në dobi të përgjithshme do ta kryejë punën, të sigurohet për
kryerjen me sukses të saj pasi që në rast se i dyshuari nuk do ta përmbushte zotimin e tij
për t'i shërbyer komunitetit për dëmin e shkaktuar puna në dobi të përgjithshme do të
zëvendësohet me dënim me burg për të cilën i dyshuari do të njoftohet paraprakisht
pasi ''çdo mungesë nga urdhri i shqiptuar për punë në shërbim të komunitetit për 2 orë do të
zëvendësohet me një ditë burgim'' .

183 Zyrtari shërbimit të provës menjëherë pas
arrestimit do të vejë kontakt me të pandehurin, dhe në stacionin policor ku ai ndodhet
do t'i mundësohet një takim,me ç 'rast i pandehuri ka mundësi të tregojë për të gjitha ato
që e kanë shtyrë në vepër si dhe të përpiqet të hartojë një strategji që do të ishte e
efektshme për parandalimin e veprave penale184

.

Për shqiptimin e një detyrimi për punë në dobi të përgjithshme paraprakisht kërkohet
pëlqimi i të pandehurit arsyeja e së cilës është zbatimi i vendimit,mirëpo nëse i pandehuri
nuk pajtohet me lartësinë e shumës së përcaktuar të gjobës apo kohëzgjatjes së urdhrit
për punë në dobi të përgjithshme duhet këtë ta paralajmërojë dhe në afat prej 14 ditësh
mund të paraqesë padi në gjykatë,lëshimi i afatit nënkupton humbjen e të drejtës Edhe185

.
për të gjeturat nga ky zyrtarë përpilohet raport që i bashkëngjitet çështjes dhe i
dorëzohet prokurorit publik.

4.5. Roli i zyrtarit nga këshilli për fëmijë dhe mbrojtësit viktimavetë në
ZSM
Nëse në një çështje të paraqitur kemi të bëjmë me fëmijë, atëherë për të kompletuar të
dhënat merret nëpunësi nga këshilli për fëmijë që vepron pranë këtij institucioni, i cili
fillimisht do të kërkojë lidhur me identitetin dhe të kaluarën e të dyshuarit të mitur,
gjendjen e tij familjare,statusin e familjes së tij pasi shumë shpesh ka të ngjarë që pasojë e

182 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.53, lexuar mëWww.om.nl,
dt.22.09.2014

183 Deklaruar nga znj.CaroVan den Acker, gjyqtare për të mitur në Gjykatën e Qarkut në
Limburg/Holandë, gjatë vizitës studimore më dt.12.09.2014

184 If you are suspected of a criminal offence'.,The council for the Judiciary communications Department.,
Hagë, Gusht 2008, fq.5

185 M.L.W.Thoonen, Project ZSM en de beginselen vanbehoorlijk proces, De weegschaal in
onbalans!,Tilburg University ,2012,fq .43
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sjelljes kriminale të fëmijës të jenë raportet familjare të tij, moskujdesi i duhur i ofruar
nga ana e familjes apo kujdestarit,nëse ka qenë më parë i vendosur nën kujdestari dhe e
njëjta nuk ka funksionuar,apo duhet të vendoset nën kujdestari.
Pas përfundimit të të gjeturave përpilohet raport, i bashkohet lëndës që doemos duhet
të shikohet nga prokurori publik i cili më pas merr dëshminë e të miturit të cilit më parë
i sigurohet një mbrojtje efektive, sepse si mbrojtës për të mitur nuk mund të
autorizohet secili avokat ''vetëm avokatë të caktuar mund të mbrojnë një fëmijë,pasi vetëm
ata janë të specializuar për këtë lëmi ,

186 dhe në asnjë rrethanë nuk lejohet gjykimi në
mungesë i të miturit.Raporti i përgatitur nga ky nëpunës duket të jetë analog me anketën
sociale që përgatitet për të miturin nga Shërbimi Sprovues sipas legjislacionit tonë .187

Shteti është në gjendje t'i ofrojë përkrahje të gjithë atyre familjeve që kërkojnë ndihmë
në edukimin e fëmijëve të tyre pasi është shumë e rëndësishme që në këtë fazë ata t'i
kthehen shoqërisë si persona të dobishëm. Po ashtu nëse është në të mirë të foshnjës
edhe një grua shtatzënë ka shumë mundësi të vendoset nën kujdestari nëse dyshohet se
po abuzon me foshnjën e pa lindur ( për këto rrethana do të vendoset nga gjykata pas188

propozimit të prokurorit publik).
Gjendja familjare e të miturit po ashtu është shumë domethënëse për vendimin që do të
shqiptohet ndaj tij pasi fëmijëve asnjëherë nuk u shqiptohet dënimi me gjobë meqenëse
i njëjti në të shumtën e rasteve paguhet nga prindërit e tij dhe fëmija nuk mëson asgjë
ndërsa qëllimi i shqiptimit të një mase është t'i bëhet me dije atij se ka kryer një veprim të
dëmshëm dhe i njëjti në të ardhmen të pengohet në kryerjen e veprimeve të ngjashme.
Tek të miturit aplikohen masat më të buta nga ky institucion, zakonisht kërkim falja,
premtimi për vijimin e shkollimit, ndalimi për t'u afruar vendit të caktuar, këshillimi
psikologjik,premtimi që do të përmbahet nga veprimet e dëmshme etj.,edhe këtu shihet
një ngjashmëri me masat e diversitetit të parapara në Kodin e drejtësisë për të mitur ,189

në të kundërtën nëse ndaj tij do të duhej të shqiptohej ndonjë sanksion çështja do të
shkojë në gjykatë .190

4.6. Roli i prokurorit publik
Të gjitha veprimet e lartpërmendura me qëllim të kompletimit të dosjes së paraqitur në
këtë institucion si përfundim kanë marrjen e një vendimi nga prokurori publik po në këtë
institucion. Prokurori publik pasi të njoftohet me të dhënat në shkresa të lëndës do të
mbledhë të gjithë zyrtarët që kanë kontribuar në kompletimin e saj dhe do të diskutohet
se çka do të ishe më e favorshme për viktimën, kryesin dhe komunitetin, secili nga të
pranishmit do të shfaqë bindjet dhe propozimet e veta të cilat po ashtu janë të përfshira

186 Deklaruar nga znj.CaroVan den Acker, gjyqtare për të mitur në Gjykatën e Qarkut në
Limburg/Hollandë, gjatë vizitës studimore më dt.12.09.2014

187 Neni 8 par.2 i KDM.
188 Deklaruar nga znj.CaroVan den Acker, gjyqtare për të mitur në Gjykatën e Qarkut në

Limburg/Holandë, gjatë vizitës studimore më dt.12.09.2014
189 Neni 18 i Kodit t Drejtësisë për t Mitur., nr.03/L-193, 8 korrik 2010
190 Deklarur nga prokurori publik z.P.Lanslot në ZMS, gjatë vizitës studimore në shërbimin javor (ZMS)

në Limburg/Holandë, dt.11.09.2014
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edhe në raport. Megjithatë edhe pse prokurorit i paraqitet një pasqyrë lidhur me
gjendjen reale nëse ai nuk është i bindur nga të dhënat e siguruara apo dyshon se fshihet
diçka prapa kryerësit të veprës penale ka mundësinë që të kërkojë nga i njëjti
personalisht ta marrë deklaratën, ngase nganjëherë më tepër flet fytyra dhe gjendja
emocionale e kryerësit se sa shkresat e lëndës. Natyrisht se të njëjtit do t'i ofrohen të
gjitha të drejtat e garantuara e po ashtu edhe mbrojtje efektive nëse i njëjti e kërkon një
gjë të tillë.Nuk është e nevojshme që çdoherë i dyshuari të sjellët në këtë institucion aq
më tepër nëse distanca në mes të rajonit të policisë ku i dyshuari mbahet është e madhe
dhe vetëm do të ndikonte në humbje të kohës dhe krijimin e shpenzimeve shtesë.
Prokurori publik ka mundësinë që përmes videolinkut online që kanë të vendosura në
këtë institucion dhe në rajonet e policisë ta bëjë një gjë të tillë drejtpërdrejt .Kur edhe191

pas marrjes së deklaratës prokurori publik bindet se të dhënat e deklaruara nga i
dyshuari janë në përputhje me të dhënat në shkresa të lëndës atëherë do të merr një
vendim lidhur me detyrimin që do të shqiptohet ndaj të pandehurit. Natyrisht në
marrjen e një vendimi do të ndikojnë të gjitha rrethanat që i kanë paraprirë rastit duke
marrë për bazë si propozimet e grupit punues e po ashtu edhe gjendjen financiare të
kryerësit.
Nëse i pandehuri ka qenë i njohur edhe më parë për vepra penale zakonisht jepen
dënime më të larta pasi kryerësi njoftohet q me rastin e shqiptimit t detyrimit tëё ё

parë, p.sh. në rastin e njohur si ''Beschonken bestuurder'' :”Një i ri pas orës një të natës, në
gjendje të dehur kapet duke vozitur një moped të dizajnuar me shpejtësi pesëfish më të lartë
sa që ishte e lejuar,menjëherë njoftohet policia,prokurori dhe zyra e ZSM e cila e merr rastin në
trajtim. Pas rezultateve të hetimit, të riut i shqiptohet dënim gjobe në shumë 350 euro dhe i
ndalohet vozitja për tre muaj. Menjëherë në sistemin e kësaj zyre që ka lidhje me të gjitha
qendrat e regjistrimit shënohet ndalimi i lejes së vozitjes. I njëjti pas tri javëve përsëri kapet duke
vozitur në gjendje të dehur, rasti tani shkon në gjykatë pasi ka përsëritur veprën, gjyqtari
shqipton dënim me gjobë prej 500 euro ,marrjen e lejes së vozitjes edhe për tre muaj të tjerë si
dhe dënim me burgim prej dy jave i cili nuk do të ekzekutohet nëse i njëjti nuk do të kryej vepër
tjetër penale .

192

Pra menjëherë shihet një dënim më i rëndë i shqiptuar nga gjykata prandaj edhe
kryerësit janë vetëdijshëm dhe zakonisht përmbahen.ZSM në të shumtën etë për këtë
rasteve shqipton dënime me gjobë apo urdhër për punë në dobi të përgjithshme për të
cilin merret miratimi dhe zotimi në përmbushjen e tij edhe nga vet i pandehuri, ngase
nuk do të kishte dobi vetëm shqiptimi i një detyrimi nëse më parë nuk është siguruar
zotimi për përmbushjen e tij.Pjesa më e madhe e detyrimeve të shqiptuara nga prokurori
publik i kësaj zyre ekzekutohet menjëherë, pasi një i pandehur nuk lirohet pa e
përmbushur obligimin p.sh në rastin e njohur ''Pesë të rinjtë spanjoll dhe menaxheri' 'Pesë të
rinj nga Spanja kanë ngjyrosur me sprej disa vagonë të metrosë dhe si rezultat i kapjes së tyre ka
qenë ngjyra e mbetur në duart e tyre dhe spreji tek njëri nga ata,ata nuk kanë pasur para për të
paguar gjobën aty për aty dhe mundësia e përmbushjes së saj do të ishte e vështirë, ata nuk

191 Deklarur nga prokurori publik z.P.Lanslot në ZMS, gjatë vizitës studimore në shërbimin javor (ZMS)
në Limburg/Holandë, dt.11.09.2014

192 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.53, lexuar mëWww.om.nl,
dt.22.09.2014
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kanë pasur një adresë të saktë në Holandë po ashtu për shtetasit e huaj akoma nuk ishte
paraparë mundësia për të shqiptuar urdhrin për punë në dobi të përgjithshme. Policia ka
menduar se rasti do duhej shqyrtuar në Gjykatë dhe për këtë e ka informuar prokurorin publik
të kësaj zyre. Pas vlerësimit të rastit nga ZSM, ndërmjetësuesi ka propozuar se kjo do të
kushtonte kohë dhe për të rinjtë do të ishe shumë e pafavorshme nëse çështja do të shkonte në
gjykatë.Ai ka biseduar me udhëheqësin e metrosë dhe janë pajtuar për të rivendosur gjendjen e
vagonëve ose të paguhet një gjobë në shumë pesëmijë euro. Njëri nga të rinjtë ka qenë në
gjendje të përmbushë detyrimin prej njëmijë euro sipas pjesës që mendonte se i takonte pasi
babai i tij do ta paguante menjëherë,mirëpo ishte ditë e shtunë dhe të tjerët nuk kishin mundësi
ta bënin këtë. Prokurori ka vlerësuar se nuk ka mundësi që njëri nga ata të lirohet pasi vepra
është kryer bashkërisht .Si rezultat të pesë të rinjtë janë pajtuar për kompensimin e dëmit dhe
gjobës mirëpo kanë qëndruar në arrest edhe për dy net të tjera përderisa shuma e përcaktuar
nga prokurori është realizuar në tërësi

193. Megjithatë në rastet kur një i akuzuar pajtohet
për të bërë transaksionin-pagesën atëherë edhe heq dorë nga e drejta e tij për një gjykim
dhe nga e drejta e ankesës prandaj edhe rregull në ZSM është që kërkesa për pagesë të
jetë e vlefshme, heqja dorë nga të drejtat e tij të jetë bërë në mënyrë të lirë dhe të
vullnetshme, në këtë mënyrë edhe vendimi është i bazuar në vullnetin e lirë të të
akuzuarit . Në rastet e tilla duhet të nënshkruhet një dokument në të cilat ofrohen194

garanci minimale të paktën se ligji nuk është shkelur dhe heqja dorë nuk është në
kundërshtim me interesin publik . Sipas këtyre të dhënave shihet se efikasiteti i kësaj195

zyre është shumë i lartë në vitin 2013 krahasuar me pilot projektin për vënien në punë
të kësaj zyre në vitin 2012 ku vetëm 25 % të rasteve ishin referuar në këtë zyre, organet
që kanë ndikuar në hyrjen në punë të këtij institucioni si Ministria Publike, e drejtësisë
dhe sigurisë , prokuroria janë krenarë që kjo metodë është përqafuar shpejtë dhe në
mënyrë masovike, megjithatë puna e ZSM-së nuk ka përfunduar këtu, pasi kërkimi për
gjetjen e metodave edhe më tepër efikase për parandalimin e krimeve në shërbim të
qytetarëve,viktimës dhe shtetit do të vazhdojnë, sepse ''196

Në sistemin gjyqësor holandez
ka shumë rëndësi marrja e një vendimi të mirë dhe një vendimi korrekt, gjëja më e vështirë për
një gjyqtarë në Holandë është influenca që vendimi i tij do të shkaktojë në shoqëri pasi duhet të
bëjë dallimin në mes të një vendimi të mirë dhe një vendimi korrekt.Një vendim korrekt është ai
që argumentohet në përputhje me faktet dhe provat e paraqitura ndërsa një vendim i mirë
është ai që përpos argumentimit të tij do të duhet të ketë parasysh edhe influencën që ai vendim
do të shkaktojë në shoqëri, prandaj një gjyqtar i mirë përherë duhet të dijë të bëjë balancën në
mes të këtyre të dyjave'' .197

193 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.52, lexuar mëWww.om.nl,
dt.22.09.2014

194 M.L.W.Thoonen, Project ZSM en de beginselen vanbehoorlijk proces, De weegschaal in
onbalans!,Tilburg University ,2012,fq .40

195 Po aty,fq .40
196 , om_jaarbericht_2013, Openbar Ministere, OBT BV, Den Haag, Juli 2014, fq.52, lexuar mëWww.om.nl,

dt.22.09.2014
197 Leksion mbi autonominë dhe pavarësinë e gjyqtarëve, transparencën dhe median . Cituar nga gjyqtari

EricVan Unen, gjyqtarë në Gjykatën e Qarkut në Limburg/Holandë. Gjatë vizitës studimore në
Gjykatën e Qarkut në Limburg dt.12,09.2014
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4.7.Vështrim krahasues

Sistemi i drejtësisë Kosovë përpjekje për vendosur kritere pranueshme menë në të të të
drejtën e Bashkimit Evropian dhe ligjet ndërkombëtare gjykime drejta dhe afatpër të në
të të këto të nëarsyeshëm kohor ka inkorporuar gjitha institucione cilat veprojnë zyrën
e shërbimit javor mirëpo shpërndara për lokacione ndryshme.të në të
S bimi Sprovues Koso institucion vepron nën ombrellën e Ministrihër në vë është që së së
Drej is roli dhe d a e tij e shumëllojshme.Mision i tij kryesor ,krijimitës ë rën ësi është është,

dhe rritja e siguri p shoqërinë tonë, ekzekutimi i dënimeve alternative për mitursë ër të
dhe madhor, përpilimi i anketës sociale dhe raportet parand kuese p kryerësit eësh ër
veprave penale etj, Baza ligjore e këtij institucioni qëndron Kodin Penal, Kodin enë
Procedurës Penale, Kodin e Drejtësisë mitur dhe Ligjin mbi ekzekutimin epër të
sanksioneve penale.
Zyra mbrojtjen e viktimave vepron kuadër Ministrisë Drejtësisë po ashtupër që në të së
është ë ë është ë ënj institucion mjaft aktiv n Kosovë, n shërbim t qytetarëve dhe organeve
t drejtësisë që sistemojnë viktimat n këto qendra duke u ofruar mbrojtje dhe strehimë ë
deri n gjetjen e një vendqëndrimi jashtë rrezikut p njëjtit. Ndërmjetësimi po ashtuë ër të
është ë ë ë ënj institut i ri i paraparë në Kosovë dhe mjaft aktiv n t cilin referohen çështje t
përshtatshme zgjidhje me pajtim mest palëve duke u ofruar ndërmjetësve njëpër në të
afat kohor 90 ditor përfundimin ose jo me sukses rastit . Nëse çështja dopër të të198

përfundohet me sukses ndërmjetësi i ofron gjykatës nj marrëveshje me shkrim të ë
lidhur n mes t pal ve e cila pas aprovimit nga gjyqtari merr fuqinë e dokumentit juridik.ë ë ë
Siç shihet edhe n vendin ton janë n veprim t gjitha institucionet q veprojnë edheë ë ë ë ë
n zyrën e shërbimit javor n Holandë.ë ë
T gjitha k to organe veprojnë n lidhm ri me njëri tjetrin mirëpo përqendrimi i tyre në ë ë ë ë
një institucion t posaçëm sikurse n sistemin Holandez do t ishte shumë ië ë ë
dëshirueshëm,t paktën si pilot projekt p t par rezultatet q mund t prodhojë pë ër ë ë ë ë ër
nj periudhë t përkufizuar kohore.ë ë

Përfundimi

Përpjekja për një proces gjyqësor të drejtë,korrektë efikas, transparent, të shpejtë,duke
respektuar të drejtat e të pandehurit e njëkohësisht edhe normat jus cogens është
synimi kryesor i akterëve dhe pjesëmarrësve në tërë sistemin e drejtësisë.Natyra e këtij
punimi kishte karakter informative lidhur me njohuritë e përfituaramë tepër
drejtpërdrejte në një sistem të avancuar si ai holandez ku përpjekja e shtetit
përqendrohet tek vendimet e drejta dhe besimi i qytetarëve.Prandaj besojmë se nj gj eë ë
till duhet jetësuar edhe në sistemin tonë të brishtë dhe përpjekja për të jetësuar atoë

198 Neni 12 pika 12.4 dhe neni 13 I Ligjit për ndërmjetësim,
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institucione që në sistemin tonë do të ishin një ndihmesë e madhe në zvogëlimin e
lëndëve dhe zbrazjen e sirtarëve të tej mbushur të gjyqtarëve e prokurorëve.
Rekomandimet përqendrohen në mundësinë e implementimit të këtij instituti edhe në
sistemin tonë meqenëse të gjitha ato organe janë të parapara edhe tek ne, por të
shpërndara në institucione t ndryshme,por përqendrimi i tyre në një vend për shërbimë
të drejtë, të shpejtë, ekonomik dhe të kënaqshëm për palët në procedurë dhe veprimi i
tyre në mënyrë zingjirore siç ishte në sistemin holandez ka treguar rezultate të dukshme.
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Fatime Dermaku – kandidate për prokurore

RASTI C-559/13 GRNEWALD

Abstrakt
Në këtë punim do të trajtohet çështja e zbatimit të standardeve të njëjta
me rastin e tatimeve, në mes qytetarëve të BE-së. Çështja që do të
trajtohet ka të bëjë, me moslejimin e uljes së taksave për shtetasin
gjerman, i cili nuk është rezident në Gjermani, ndërsa autoritet
gjermane, për të njëjtën çështje vëllait të aplikuarit i kanë lejuar uljen e
taksave. Do të bëhet përpjekje që të paraqiten faktet se sa shtete
anëtare të BE-së, zbatojnë në mënyrë të unifikuar sistemin e taksave në
situatat të ndryshme.Nëse ka shkelje të traktateve dhe legjislacionit në
përgjithësi, apo nëse ka diskriminim nga ana e shteteve anëtare me
rastin e zbatimit të tyre.

Fjalët kyçe:
Taksa,direktiva,taksapagues,shtetas i BE-së,etj.

1. Hyrje
Në këtë punim do të shtjellohet rasti i shtetasit gjerman i Grünewald, cili nuk është
rezident në këtë shtet,por jeton në një vend tjetër të BE.Në këtë rast specifike rezulton
të jetë fakti se, për të njëjtën çështje të zbatohen standarde të dyfishta lidhur me
zbatimin e sistemit të taksave në shtetin gjerman,përkundër faktit se këtu bëhet fjalë për
dy shtetas të BE-së,e që në rastin konkret ka rastisur të jen vëllezër.
Pyetjet të cilat kërkojnë përgjigje në këtë rast janë:
1.A ekziston sistem i unifikuar i taksave në BE?
2. Sa respektohen të drejtat e qytetarëve të BE-së me rastin e taksimit për të njëjtën
çështje si të qytetarëve rezident dhe atyre jo rezident të shtetit të caktuar?
3.Cilat janë mekanizmat ligjor që sigurojnë pagim të njëjtë të taksave në BE?
4. Cili është roli i GJED,për zbatimin unik të taksave në BE?
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2. Shqyrtime të përgjithshme për rastin Grüne ald -w
Rrjedha procedurale
Aplikuesi Josef Grüneëald,është një shtetas gjerman, i cili tani jeton në një shtet tjetër të
BE-së,konkretisht në Spanjë.199

I ati i aplikuesit, kishte një kompani private që merrej me kopshtari, e të cilën në vitin
1989 vendosi që t'jua lë në trashëgim dy djemve të tij, në pjesë të barabarta me nga 50%
të aksioneve të kompanisë,për secilin.Por,me rastin e kalimit të kësaj pasurie tek djemtë
e tij,babai kishte kërkuar nga ata që atij,t'i paguajnë një rentë mujore,gjë për të cilën ata u
dakorduan.200

Ngjarja ka ndodh në vitet 1999-2002, kur aplikuesi realizonte të ardhura nga biznesi.Ai
nga administrate tatimore gjermane kishte kërkuar që të njëjtit t'i ulen taksat për
pagesën e rentës, meqenëse, ai kishte konsideruara se po tatohet dy herë. Gjë të cilën
autoritetet gjermane kishin refuzuar,ndërsa i njëjti autoritet vëllait të aplikuesit (që ishte
rezident në Gjermani) i kishte lejuar ulje taksash për të njëjtën çështje.
Gjykata a shkallës së parë e Gjermanisë, kishte refuzuar kërkesën e aplikuesit, ndërsa
Gjykata e Shkallës së dytë e kishte aprovuar kërkesën e aplikantit si të bazuar, ndërsa
Gjykata Federale ka paraqitur propozim për vendim paraprak pranë GJED, për të
konstatuar nëse ka shkelje të nenit 63 tëTraktatit për Funksionimin e BE,nëse refuzohet
kërkesa e aplikantit për ulje të taksave?

3.Natyra juridike e rastit
“Qytetaria e Bashkimit Evropian, i jep të drejt primare dhe individuale çdo qytetari të saj,
që të lëviz dhe banoj lirshëm në çdo pjesë të territorit të BE-së, sipas kufizimeve dhe
kushteve të përcaktuara me Traktakt, dhe të masave të parapara për të arritur këtë
efekt”201

Bazuar në këtë direktive të lartcekur rezulton se aplikanti Grunëald, ka shfrytëzuar një
të drejt të tij prej qytetari të BE-së, të cilën ia njeh e drejta e BE-së. Ndërsa refuzimi i
kërkesës së tij për ulje taksash,me arsyetimin se nuk është rezident në Gjermani, do të
vlerësohet nga ana e gjykatës nëse, në një formë apo tjetër, rezulton të jetë, cenim i
lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe kapitalit brenda BE?!
Në BE nuk ka ligj të veçantë që rregullon çështjen e tatimit lidhur me trashëgimin.
“Realizimi i objektiva të tregut të brendshëm të BE-së, nuk qëndron në problemin e
transferimit të tatimit dhe shpenzimet e pushtetit nga shtetet anëtare tek BE, por tek
zgjidhja e problemit edhe atë përmes miratimit të një numër të kufizuar të rregullave në

199 http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzinsiutspraak/2013/c-
zaaknummers/c-559-13-grunewald.html, shkarkuar me datë 10.10.2014, ora 19:30

200 Seanca dëgjimore në Gjykatën e BE-së, në Luksemburg e dates 16.09.2014.
201 Official Journal of the European Uninon, L 229/35, datë 29.06.2004, Directive 2004/58/EC of the

European Parliament and of the Council, e arritshme në faqen e internetit
http://www.solviterland.ie/eu-treaty-rights-information-/official-journal-229.pdf, shkarkuar me datë
10.10.2014, 21:15h.
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sistemin e taksave kombëtare që kanë të bëjnë me situata ndërkufitare për realizimin e
kërkesave të tregut të brendshëm” .202

Andaj, në rastin konkret i mbetet gjykatës që të vlerësoj nëse ka edhe
diskriminim ndaj aplikuesit,ngase për të njëjtën çështje vëllait të tij autoritetet gjermani
i kanë lejuar uljen e taksave, ndërsa aplikuesit jo, me arsyetimin se i njëjti nuk është
rezident në Gjermani, dhe si i tillë nuk mund të trajtohet njësoj si i vëllai që është
rezident në Gjermani.

3. Natyra eTraktatit mbi funksionimin e BE (rasti Grunewald)
Lëvizja e lirë e kapitalit nuk është vetëm më e reja ndër katër liritë themelore tëTraktatit,
por edhe për shkak të dimensionit unik të saj ndaj vendeve të treta dhe më gjerë.
Fillimisht shtetet anëtare do të hiqnin kufizimet në atë masë vetëm për funksionimin
normal të tregut të përbashkët. Ndërsa, me ndryshimin e rrethanave ekonomike, u
paraqit nevoja që të ndryshohet politika lidhur me kufizimet e lëvizjes së kapitalit.
Fillimisht heqja e ndalesave dhe lëvizjes së lirë të kapitalit u rregullua me direktivë,për tu
sanksionuar më pas me Traktatin e Mastritit.Traktati ndalon çdo kufizim mbi lëvizjet e
kapitalit dhe pagesave, si ndërmjet Shteteve Anëtare dhe midis Shteteve Anëtare dhe
vendeve të treta. Parimi kishte efekt të të drejtpërsëdrejti, d.m.th. ajo nuk kërkonte
rregullim të veçantë në kuadër të BE ose në nivelin e shteteve anëtare .203

Neni 63.1 iTFBE ka paraparë në mënyrë eksplicite:” .ndalohen të gjitha kufizimet mbi
lëvizjen e kapitalit midis Shteteve Anëtare dhe midis Shteteve Anëtare e vendeve të
treta”
Ndërsa paragrafi 2 i nenit 63 të TFBE, parasheh:” ... ndalohen të gjitha kufizimet mbi
pagesat midis ShteteveAnëtare dhe midis ShteteveAnëtare e vendeve të treta”.
Pra sipas dispozitave të nenit 63 të TFBE, ndalohen të gjitha kufizimet mbi lëvizjen e
kapitalit dhe mbi pagesat midis ShteteveAnëtare dhe midis ShteteveAnëtare e vendeve
të treta.
Prandaj, efekti i drejtpërdrejt i të drejtës së BE-së, në kuptimin e përgjithshëm qëndron
në faktin që ajo krijon drejtpërsëdrejti të drejta ose detyrime për individë . Po ashtu204

sipas nenit 1.1 Direktivës 88/361/EEC të 24 Qershorit 1988 për zbatimin e nenit 67 të
Traktatit parashihet” Pa cenuar dispozitat e mëposhtme, Shtetet Anëtare do të heqin
kufizimet mbi lëvizjen e lirë të kapitalit, në mes të personave rezidentë në Shtetet
Anëtare.Për të lehtësuar zbatimin e kësaj Direktive, lëvizjet e kapitalit do të klasifikohen
në përputhje me nomenklaturën nëAneksin I”.205

202 Ana Paula Dourando, Movement of Person and Tax Mobility, IBFD, fq.43
203 marrë ngahttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.6.html,

interneti me datë 11.10.2014, 16.30 h.
204 Ujkani, Emrush, E drejta e Bashkimit Evropian, Parimet, Institucionet dhe praktika gjyqësore, botimi i

dytë, Prishtinë, 2012, fq.227
205 marrë ngahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0361:EN:HTML,

interneti me datë 11.10.2014, 19:37 h.
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Në rastin konkret rezulton se shteti gjerman duhet të ketë parasysh këto ndalesa që i
parasheh TFBE, me rastin e refuzimit të kërkesës së aplikuesit, në të kundërtën ka
mundësi që edhe të cenohen dispozitat e këtij neni të traktatit në fjalë.
Po ashtu,nëse i referohemi rastit të ngjashëm me nr.C-450/09 i njohur si rasti Schröder,
të vendour nga GJED,me datë 31.03.2011 ,e në të cilën rast gjykata i është referuar ligjit206

nacional të Gjermanisë, edhe atë paragrafit 1 i Ligjit për Tatimin në të Ardhurat
(Einkommensteuergesetz), në versionin në fuqi në kohën e fakteve në procedurë
kryesore (BGBl 2002 I, fq 4210,.. 'EStG'), parashikon, ndër të tjera, se personat fizik që
kanë vendbanim të përhershëm apo të përkohshëm në Gjermani janë subjekt i detyrimit
tatimor të të ardhurave të pakufizuar, ndërsa ata që nuk janë me vendbanim ose banorë
të përhershëm në Gjermani,mbajnë përgjegjësi të kufizuar të tatimit mbi të ardhurat,në
rastin kur ata marrin të ardhura me origjinë gjermane në kuptimin e paragrafi 49 i EStG.
Të ardhurat që sipas paragrafit 49 përfshijnë ato të radhura që rrjedhin nga dhënia me
qira e pasurisë së patundshme që ndodhet në Gjermani.
Andaj, edhe në rastin konkret rezulton se aplikuesi, nga legjislacioni gjerman është
trajtuar si person fizik me përgjegjësi të kufizuar të tatimit lidhur me rentën që i jep të
atit.

Kërkesa për vendim paraprak në GJED
Kërkesa lidhur me vendim paraprak e parashtruar nga gjykata gjerman, është paraqitur
për të vërtetuar nëse me rastin e moslejimit të zbritjes së taksave nga ana e autoriteteve
gjermane,është shkelur neni 63 iTFBE?
Se si do të vendos gjykata në këtë rast, i cili akoma është në procedim pritet të shihet në
të ardhmen. Ndonëse, GJED, për një rast të ngjashëm, kishte konstatuar shkelje
të nenit të lartcekur,dhe atë pikërisht nga autoritetet gjermane!
Po ashtu,vlen të theksohet fakti se shteti gjerman për rastin konkret të vendos gjykata në
përbërje prej 15 gjyqtarëve, gjë që edhe është vendosur në këtë mënyrë. Në seancën
dëgjimore, përveç përfaqësuesve të shtetit gjerman, opinionin e saj e ka paraqitur edhe
Qeveria Franceze, e cila edhe në seancë ka mbrojtur qëndrimin se në këtë rast nuk ka
shkelje të nenit 63 tëTFBE-së .207

Po ashtu qëndrimi i përfaqësueses së shtetit gjerman ishte se nuk ka shkelje tëTraktatit,
nga ana e shtetit të saj.

206 I arritshëm në faqen e internetit
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=c;450;9;rp;1;p;1;p;1c2009/0450/j&pro=&lgrec=en&mat=or&o
qp=&dates=&lg=&language=en&jur=c,t,f&cit=none,c,çj,r2008,,,,,,,,,,,,true, false, false&nun=c-
450/09&td=;all&pcs=oor&avg=&mat=or&;ge=&for=&cid=1271414 marrë me datë 08.10.2014,
17:35h

207 GJED, séance dëgjimore në rastin Grunewald, Luxemburg, date 16.09.2014.
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Përfundime
Në këtë punim është trajtuar rasti C-559/13 I cili rast me date 16.09.2014, në seancë
dëgjimore u trajtua kesa për vendim paraprak të paraqitur nga ana e gjykatës gjermane,
lidhur me cenimin apo jo të nenit 63 tëTFBE,me rastin e refuzimit nga ana e autoriteteve
gjermane, të kërkesës të shtetasit gjerman Grunewald, i cili tani nuk është resident në
Gjermani, por, në një shtet tjetër anëtar I BE, për ulje taksash ashtu siç kishin vepruar
autoritet gjermane me të vëllain e tij, për pagimin e rentës mujore që i japin të atit, sipas
marrëveshjes me rastin e kalimit të pasurisë tek djemtë e tij,me një detyrim që të njëjtit
t'i japin nga një shumë të caktuar të hollash në formë të rentës jetësore.
Në gjykatë u trajtua çështja në atë mënyrë, që të gjitha palët paraqitën opinionet e tyre,
kështu në njërën përfaqësuesi i Komisionit Evropian, i cili mbronte pozicionin se ka
shkelje të Traktatit, nga ana e autoriteteve gjermane, dhe në anën tjetër, ishin
përfaqësuesit e shtetit gjerman, të cilët kishin opinion të kundërt me atë të KE, dhe
paraqisnin argumentet e tyre, si dhe përfaqësuesi i Qeverisë Franceze, i cili po ashtu
mbronte pozicionin se kërkesa e aplikuesit është e pabazuar.
Ndërsa, avokati i përgjithshëm Z. Menkozi, i deklaroi gjykatës se ka përgatitur raportin
paraprak,
Procedura e zhvilluar para GJED, ishte krejt ndryshe nga ajo që zhvillohet në
gjykatat të rregullta, kjo për faktin se në këtë procedurë, përveç trupit gjykues,
kishte edhe avokat të përgjithshëm,që nuk është rast në gjykatat e rregullta.
Poashtu e veçantë e kësaj procedure është edhe fakti se përveç palëve që kanë interes
juridik të drejtpërdrejt këtu paraqiti opinion edhe Qeveria Franceze, që nuk ndodh në
procedurë pranë gjykatave të rregullta.
E veçantë e kësaj procedure është edhe përgaditja e opinionit nga ana e avokatit të
përgjithshëm e që vlerësohet nga ana e gjykatës,e që poashtu nuk është rast në gjykatat e
rregullta.
Po ashtu, e veçantë e kësaj procedurë është vet fakti se këtu vendoset për vendim
paraprak, e jo për çështje meritore, e që gjithashtu nuk është rast në procedurë pranë
gjykatave të rregullta.
Andaj,bazuar në të lartcekurat,rezulton se procedura për vendim paraprak pranë GJED,
është një procedurë e veçantë, e llojit të vet, e cila ka specifikat e saja, dhe si e tillë gjen
zbatim vetëm pranë kësaj gjykate.
Andaj,nga kjo rrjedhë se roli i GJED,përveç atyre të përcaktuara meTraktat,është në një
mënyrë edhe në krijimin e të drejtës së BE-së, së bashku me institucionet tjera
kompetente të BE-së
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Fatos Ajvazi – kandidatë për prokuror

ZBATIMI I VEDIMEVETË GJYKATËS 
EVROPIANETE DREJTAVETË 
NJERIUT MEVËSHTRIMTË 
POSAQËM NË REPUBLIKËN E 
SHQIPËRISË NË ÇËSHTJEN E 
KTHIMIT DHE KOMPENZIMITTË 
PRONAVE

Abstrakt
Qëllimi i këtij punimi është paraqitja e arritjeve dhe sfidave të Komitetit
të Ministrave të Këshillit të Evropës gjatë procesit të ekzekutimit të
vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ),
posaçërisht me miratimin e protokollit Nr. 14 të Konventës Evropiane
të Drejtave të Njeriut, ku procesi i ekzekutimit të vendimeve të
GJEDNJ-së është begatu me rregulla të reja. Problematika e zbatimit të
vendimeve të brendshme të Republikës së Shqipërisë në lidhje me
kthimin e pronave, me fokus çështja Manushaqe Puto dhe të tjerët
kundër Shqipërisë dhe Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë,
vendimet e GJEDNJ-së për këto raste dhe shqetësimi i komisionerit për
të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës, Nils Muinieks, në lidhje me
ritmin shumë të ngadaltë nga Shteti shqiptare në ekzekutimin e
vendimeve në lidhje me pronat.

Hyrje
Çështja e ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së, është mjaft e ndjeshme, mirëpo
shumë e rëndësishme për palët të cilat i drejtohen kësaj gjykate për një vendim të drejtë
nga kjo gjykatë lidhur me ndonjë shkelje të bërë nga ndonjë Shtet palë, i cili vendim do të
ndikoj në përmirësimin e gjendjes së tyre, qoftë personale në aspektin shpirtërore, për
ndonjë të drejtë të shkelur që ka të bëj me dëmin moral- jo material,apo edhe material si
që është çështja e kompensimit të dëmit material. Një problem në vetë paraqet
neglizhenca e Republikës së Shqipërisë në lidhje me zbatimin e vendimeve të GJEDNJ-së
që kanë të bëjnë me kthimin e pronave dhe kompensimin e dëmit në lidhje me këto
prona.
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Punimi, përveç abstraktit dhe pjesës hyrëse, përmban: Zhvillim i shkurtër historik për
Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut; Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së në Republikën e
Shqipërisë në lidhje me çështjen e kthimit të pronave.
Arsyeshmëria e hulumtimit të Zbatimit të vendimeve të Gjykatës
Evropiane te Drejtave të Njeriut me vështrim të posaçëm në republikën e
Shqipërisë në çështjen e kthimit dhe kompensimit të pronave: Duke u
motivuar edhe nga vizita e realizuar në Strasburg,dhe pikërisht vizita në GJEDNJ-n,dhe
përcjellja për së afërmi gjykimin e një rasti kundër Shtetit të Rusisë, dhe realizimi i
diskutimeve me stafin e kësaj gjykate dhe posaçërisht takimi me z. Ledi Bianko, është
parë e arsyeshme që të trajtohet si te Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane të
Drejtave të Njeriut me vështrim të posaçëm në Republikën e Shqipërisë në çështjen e
kthimit dhe kompensimit të pronave.

ZBATIMI I VEDIMEVETË GJYKATËS EVROPIANETE
DREJTAVETË NJERIUT
Zhvillim i shkurtër historik për Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut është një gjykatë ndërkombëtare me seli në
Strasburg misioni i së cilës është mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut të garantuara
me konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Protokollet shtesë të saj. Kjo
gjykatë daton që nga viti 1956.Brenda juridiksionit të saj hyjnë vendet,që kanë ratifikuar
Konventën, ndër to është edhe Shqipëria . Gjykatë në përbërjen e saj ka nga një208
gjyqtarë për ç'do shtet anëtarë, ku numri i tërësishëm i gjyqtarëve është 47, i barabartë
me numrin e shteteve anëtarë të Këshillit të Evropës të cilat shtete janë edhe
nënshkruese të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe LiriveThemelore të Njeriut.
Është për tu theksuar se Gjyqtarët e gjykatës, pozitën e tyre si gjyqtarë e ushtrojnë si
individ personal që nuk përfaqësojnë asnjë shtet edhe për kundër faktit se ai është
emëruar nga shteti i tije amë. Kjo e dëshmon anën e pavarësisë së gjyqtarëve dhe të
njëjtit me rastin e vendosjes për një rast konkret nuk përfaqësojnë shtetin e tyre, por
përfaqësojnë ndarjen e drejtësisë duke u bazuar në Konventën për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe LiriveThemelore të Njeriut.
Gjykata zbaton Konventën Evropiane të të Drejtave të njeriut, detyra e saj është të
siguroj që Shtetet anëtare të respektojnë të drejtat dhe garancitë e përcaktuara në
konventë . Këtë mision Gjykata e realizon duke shqyrtuar kërkesat të parashtruara si209

nga individët për ndonjë të drejtë të shkelur nga ndonjë shtet nënshkrues i konventës,po
ashtu edhe kërkesat e shteteve anëtare kur zbulon se një shtet tjetër anëtarë ka shkelur
ndonjë të drejtë të garantuar me Konventë.Vendimet janë detyruese, vendet që kanë të
bëjnë me vendimin janë të detyruar të pajtohen me të .210

208 http://www.euro-centre.eu/mesoni-gjithcka-qe-duhet-te-dini-mbi-gjykaten-europiane-per-te-drejtat-e-
njeriut-ne-strasburg-2/

209 http://www.coe.al/index.php?faqe=content/detail&id=44&mnu=185
210 Po aty.
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Për t'ju drejtuar Gjykatës nuk është e domosdoshme që të jesh shtetas i ndonjë shteti
anëtarë i Këshillit të Evropës, mjafton që ndonjë e drejtë e juaja të jetë shkelur nga një
shtet që është anëtarë i Këshillit të Evropës. E drejta që pretendohet të jetë shkelur,
duhet të jetë e përcaktuar me Konventë si e drejtë e tillë.

Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Zbatimi i vendimeve të formës së prerë të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
përbën një nga angazhimet kryesore të Palëve kontraktuese të cilat me nënshkrimin e
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë të saj, kanë marrë
edhe obligimet për respektimin e vendimeve të GJEDNJ-së, në çdo çështje në të cilën
këto Shtete janë palë . Komiteti i Ministrave përbëhet nga Ministrat e Punëve të211

Jashtme të shteteve anëtare ose zëvendësit e tyre të cilët janë diplomat të përherëshëm
në Strasburg.Ai funksionon si një organ qeveritar, ku mund të diskutohen në baza të
barabarta përqasjet kombëtare ndaj problemeve me të cilat përballet shoqëria
evropiane, dhe si një forum kolektiv ku formulohen përgjigjet mbarë evropiane ndaj
sfidave të tilla.Në bashkëpunim meAsamblenë Parlamentare,Komiteti i Ministrave është
mbrojtësi i vlerave themelore të Këshillit dhe monitoron se si i përmbushin detyrimet e
tyre Shtetet anëtare .212

Pas miratimit të Protokollit të nr.14, çështja e ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së
është pasuruar me rregulla të reja,ku mes tjerash janë shtuar 3 paragrafë dhe atë:
Paragrafi 3.Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se mbikëqyrja e ekzekutimit të
vendimit të formës së prerë pengohet nga një problem i interpretimit të vendimit, ai
mund t'ia referojë çështjen Gjykatës për t'u shprehur me vendim për çështjen e
interpretimit. Një vendim i tillë kërkon një shumicë prej dy të tretave të përfaqësuesve
që kanë të drejtë të marrin pjesë në Komitet.
Kjo e ndihmon Komitetin e Ministrave që të ketë një pasqyrë më të qartë se cilat janë ato
masa që duhet ti marrin Shtetet me të cilat ka të bëj vendimi i GJEDNJ-së, dhe të bëj
mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre vendimeve në mënyrë sa më efikase.
Paragrafi 4. Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se një Palë e Lartë
Kontraktuese refuzon të respektojë një vendim të formës së prerë të Gjykatës në një
çështje ku ajo është palë,pasi t'i ketë dërguar një njoftim formal asaj Pale dhe me vendim
që merret me një shumicë prej dy të tretave të përfaqësuesve që marrin pjesë në
Komitet,ai mund t'ia referojë Gjykatës çështjen nëse Pala se ka përmbushur detyrimin e
saj në bazë të paragrafit 1 të nenit 46 të protokollit nr.14.
Edhe përkundër faktit që Komiteti i Ministrave nuk ka ndonjë mekanizëm detyrues për
imponimin e zbatimit të vendimeve ndaj shteteve palë,i njëjti me politikat të cilat i zbaton
ndikon që shtetet Palë ti zbatojnë vendimet e GJEDNJ-së.
211 Neni 46 pika 1 dhe 2 i Konventës Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e parasheh fuqinë detyruese

dhe zbatimin e vendimeve të GJEDNJ, ku Palët e Larta Kontraktuese zotohen t'u binden vendimeve
përfundimtare të Gjykatës në lidhje me mosmarrëveshjet në të cilat janë palë. Po ashtu ky nen I
Konventës përcakton edhe Komitetin e Ministrave si organ qe mbikëqyre zbatimin e këtyre
vendimeve. Ky nen ka ndryshuar me protokollin nr. 14 të Konventës ku të njëjtit nen ju kanë shtuar
edhe 3 paragrafë tjera.

212 http://www.coe.al/index.php?faqe=content/detail&id=19&mnu=181
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Paragrafi 5. Nëse Gjykata gjen një shkelje të paragrafit 1, ajo ia referon çështjen
Komitetit të Ministrave për shqyrtimin e masave që duhen marrë.Nëse Gjykata nuk gjen
asnjë shkelje të paragrafit 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të Ministrave, i cili e mbyll
shqyrtimin e çështjes.
Kërkesat e nenit 46 të KEDNJ-së, kanë gjetur zbatim gjerësisht në jurisprudencën e
GJEDNJ-së,e cila e ka konsideruar dështimin tërësor ose të pjesshëm të ekzekutimit të
vendimit të GJEDNJ-së si burimin e përgjegjësisë ndërkombëtare të shtetit palë, i cili, në
këtë rast, ka detyrimin jo vetëm të shlyejë dëmin material ndaj personave të interesuar,
por edhe të marrë masa individuale dhe/ose, nëse është e përshtatshme, masa të
përgjithshme në rendin e vet ligjor, që t'i japë fund shkeljes së gjetur nga gjykata dhe
rregullimit të pasojave të shkeljes,me qëllimin që kërkuesi të rikthehet,për aq sa është e
mundur, në gjendjen që ishte para se të bëhej shkelja . Edhe për kundër faktit që213

ekzekutimi i vendimeve të formës së prerë të GJEDNJ-së është mjaft kompleks, dhe i
varur nga rrethanat sociale, ekonomike dhe politike të shteteve nënshkruese të
konventës, Komiteti i Ministrave është ai organ i cili me politikën mbikëqyrëse që
ushtron në ekzekutimin e këtyre vendimeve, i eliminon këto pengesa dhe vështirësi dhe
kujdeset për një zbatim sa ma efektivë të vendimeve të formës së prerë të GJEDNJ-së.
Vendimet e GJEDNJ-së kanë dy efekte dhe atë njëri efekt që është i drejtuar ka shtetet
nënshkruese të konventës që ka të bëj me nxitjen apo tërthorazi mund të themi edhe
imponimin e këtyre shteteve që të bëjnë riparimin e shkakut që ka quar deri te shkelja e
ndonjë të drejte dhe lirie të parapara me KEDNJ-n,dhe po ashtu të ndërmarrin masa për
ndryshime kushtetuese ose ndryshimin e ligjeve të cilat pot ë vazhdojnë të jenë ende në
fuqi,prape do të përsëritet shkelja dhe se ky shtet do të konsiderohet si shtet“recidivist”
në shkeljen e e lirive dhe të drejtave të njeriut të parapara në KEDNJ-n. Kurse efekti
tjetër është i drejtuar ka individi i cili ka qen viktimë e shkeljes së KEDNJ-së nga ndonjë
Shtet nënshkrues i saj.Ky efekt ka të bëj me përmirësimin e pozitës së individin i cili është
objekt i shkeljes dhe qëllimi në këtë raste është kompensimit i dëmit real që ka pësuar
nga shkelja,kurse në rastet kur pasoja nuk mund të kompensohet nga shpërblimi i drejtë
që i bëhet, atëherë nga Shteti i cili ka shkelur ndonjë të drejtë të KEDN-së, kërkohet që
të marr masa të tjera individuale në favor të viktimës (aplikanti), që shkojnë deri te
rihapja e shqyrtimit gjyqësorë.
Lidhur me mënyrën e zbatimit të vendimeve të GJEDNJ-së, shteti i cili është shkelës i
KEDNJ-së, nën mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave, mund ti zgjedh vetë modalitetet
për zbatimin e këtyre vendimeve në pajtim me nenin 46 të KEDNJ-së, Mirëpo me një
kushte që këto modalitete të jen në përputhje me vendimet e GJEDNJ-së. Në disa raste
GJEDNJ-ja ka caktuar për shtetin e paditur se cilat masa duhet ti ndërmerr për ti dhënë
fund shkeljes .Ky qëndrim është në përputhje me udhëzimet e Komitetit të Ministrave,214

i cili i ka bërë thirrje shteteve palë të KEDNJ-së që të përfshijnë mekanizma në nivel
vendor për rishqyrtimin ose rihapjen e çështjes, me kusht që kjo masë të përfaqësojë
“mjetin më të efektshëm,në mos të vetmin për arritjen e ” .restitutio in integrum

215

213 Revista Shqiptare për Studime LigjoreVolumi 5 (2013). faqe 57.
214 Rasti: Oqalan kundër Turqisë, nr.46221/99, GJEDNJ 2005-IV, para 210. Ky rrastë kishte lidhje me

procedurën e ndjekur kundër liderit të Partisë Popullore Kurde,Abdulah Oqalan.
215 Rekomandimi i miratuar nga Komiteti i Ministrave nr. R (2000) 2, I datës 19.01.2000.
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Zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së në Republikën e Shqipërisë në lidhje me
çështjen e kthimit të pronave
Deri në shtator 2013, në Gjykatë ishin në pritje për t'u shqyrtuar 413 aplikime kundër
Shqipërisë. Megjithëse numri i aplikimeve në pritje nuk është domethënës në krahasim
me shtetet e tjera, anëtare të Këshillit të Evropës,mosekzekutimi i shpejtë i vendimeve
të Gjykatës mund të sjellë si pasojë një numër më të madh aplikimesh në Strasburg.Në
vendimin pilot për çështjen Manushaqe Puto dhe të tjerë Gjykata është shprehur se,
“duke pasur parasysh numrin e çështjeve të ngjashme në pritje të shqyrtimit nga Gjykata
si dhe statistikat e dhëna nga qeveria, Gjykata është tepër e shqetësuar se numri i
regjistrimeve të aplikimeve të bazuara mund të rritet, duke krijuar, kësisoj, një rrezik të
madh për efektshmërinë e makinerisë së Konventës në të ardhmen” .Edhe përkundër216

faktit se ky numër është mjaft i lartë, po të krahasohet me shtetet e rajonit si që është
Greqia,Maqedonia,Mali i Zi dhe Serbia etj., dhe po të merret numri i popullsisë së tyre,
atëherë del se Shqipëria ka numrin më të vogël të rasteve në rajon në proporcion me
numrin e popullsisë. Problemi më i madh që ekziston në Republikën e Shqipërisë, është
çështja e pronave dhe kthimi tek pronarët e tyre, të cilëve ju kishte marrë prona në
mënyrë të dhunshme gjate regjimit komunist të Enver Hoxhës.217

Përmes disa vendimeve dhe rezolutave të miratuara nga Komiteti i Ministrave, gjate
mbledhjes të zhvilluar më 3-5 dhjetorë 2013, shprehet shqetësimi për mos ekzekutimin
e vendimit të GJEDNJ-së,në Strasburg në lidhje me çështjen Manushaqe Puto dhe Driza
Group, nga qeveria e kaluar e drejtuar atëherë nga Sali Berisha. Gjithashtu I kërkohet
qeverisë aktuale të marrë masa për të gjetur një mekanizëm efektiv të kompensimit
Brenda datës 17 qershor 2014 të vendosur nga GJEDNJ në Strasburg . Në këtë218

mbledhje Shqipëria u përfaqësua nga zëvendësministri i Drejtësisë Idlir Peqi i cili ka vënë
në dukje angazhimin në këtë drejtim të shprehur nga qeveria e re shqiptare,në detyrë që
nga shtatori 2013 për të vënë në vend Brenda afatit kohorë të caktuar nga GJEDNJ-ja,një
mekanizëm efektivë të kompensimit dhe për të paraqitur para Komitetit, pa vonesa të
mëtejshme, një plan gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm veprimi për zbatimin e këtij
grupi të rasteve .219

Edhe për kundër faktit që Komisioni për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës i
themeluar sipas Ligjit të vitit 1993 mbi pronën,të gjithë ata të cilëve ju ishte marrë prona
në kohën e regjimit Komunist, kishin të drejt ti kërkonin pronat e tyre. Mirpo për fat të
keq edhe pse shumë prej këtyre qytetarëve nga Komisioni i cekur më lartë murrën
vendimin për kthimin e pronës dhe kompensimin e dëmit, deri tash shumë prej këtyre
vendimeve nuk janë ekzekutuar.Kjo ka bër që shumë qytetarë të Shtetit të Shqipërisë ti
drejtohen GJEDNJ-së për shkak të shkeljes së nenit 6 (e drejta për një gjykim të drejtë)

216 http://defendingproperty.com/2014/02/22/shqetesim-serioz-per-ritmin-shume-te-ngadalte-te-
ekzekutimit-te-vendimeve-te-gjykates-evropiane-te-drejtesise/

217 Informata të marra gjate takimit me Ledi Bianku, në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut, më
datën 24.09.2014, në sallën e gjykimeve.

218 http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/pronat-kie-qeveria-berisha-szbatoi-vendimet-e-strasburgut-
190215.html

219 http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/pronat-kie-qeveria-berisha-szbatoi-vendimet-e-strasburgut-
190215.html
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dhe neni 1 i protokollit Nr.1 (mbrojtja e pronës) dhe të kërkojnë drejtësi për pronat e
tyre .220

Në rastin e Manushaqe Puto dhe të tjerët kundër Shqipërisë, GJEDNJ është shprehur
njëzëri se ka shkelje të nenit 13 (e drejta për një ankim të efektshëm) të Konventës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe shkelje të nenit 6 (e drejta për një gjykim të
drejtë) dhe neni 1 i protokollit Nr.1 (mbrojtja e pronës) të Konventës. Në arsyetimin e
këtij vendimi GJEDNJ-ja është shprehur se 20 qytetarë shqiptarë argumentuan se,
pavarësisht nga njohja prej autoriteteve e titullit të tyre të pronësisë mbi një tokë që ata
kishin fituar me trashëgimi, vendimet përfundimtare për dhënien e kompensimit në
mënyrën e parashikuar me ligj,në vend të kthimit asnjëherë nuk janë ekzekutuar221.
Po ashtu në çështjen Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, ankuesit pretenduan për
shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës,nenit 13 dhe nenit 1 të protokollit nr.1 të Konventës,
për shkak se autoritetet shqiptare kishin neglizhuar në zbatimin e vendimeve të dhëna në
bazë të Aktit të Pronësisë dhe ligjit të tokës. Gjithashtu, ankuesit pretenduan shkelje të
nenit 14 të Konventës të marrë së bashku me nenin 1 të protokollit nr.1.Më 19 maj 2005,
Gjykata vendosi t'ia komunikonte ankimin palës shqiptare.Sipas dispozitave të nenit 29 §
3 të Konventës, ajo vendosi pranueshmërinë dhe shqyrtimin në themel të ankimit.Më 7
qershor 1995 dhe 20 shtator 1996, Komisioni përkatës i Kavajës ua njohu titullin e
pronësisë ankuesve si bashkëpronarë të dy dyqaneve dhe të një parcele toke me një
sipërfaqe prej 15 500 m .Në pamundësi për t`u kthyer të gjithë pronën e tyre në tërësi,2

Komisioni vendosi që ankuesit të marrin në pronësi sipërfaqen prej 10 000 m të tokës,2

ndërsa për dy dyqanet dhe sipërfaqen prej 5 500 m ata do të kompensoheshin,sipas ligjit2

të Pronësisë.Gjithashtu,Komisioni vendosi të mos shqyrtonte kërkesën e ankuesve për
sipërfaqen e tokës prej 30 500,pasi duke qenë tokë bujqësore,nuk ishte në juridiksionin
e tij sipasAktit të Pronësisë (Ligji nr.7501,datë 19 korrik 1991).
Në një datë të paspecifikuar,në përputhje me vendimin e Komisionit të Kavajës të datës
20 shtator 1996, ankuesit morën në pronësi parcelën e tokës me sipërfaqe prej 10,000
m . Pavarësisht kërkesave të ankuesve, deri në kohën kur ishte paraqitur kërkesa pran2

GJEDNJ-së, autoritetet shqiptare nuk kanë zbatuar vendimet e Komisionit të datës 7
qershor 1995 dhe 20 qershor 1996, për sa i përket kompensimit për dy dyqanet dhe
parcelën e tokës me sipërfaqe prej 5 500 m . Kërkuesit ankohen lidhur me2

mosekzekutimin nga autoritetet shtetërore të tre vendimeve të formës së prerë të
dhëna në favor të tyre.Për më tepër,ata pretenduan mungesën e mjeteve efektive për të
mundësuar ekzekutimin e vendimeve të komisionit, që u jepnin atyre të drejtën e
kompensimit.
Për këto Arsye, Gjykata Unanimisht deklaroj ankesat në lidhje me nenin 6 § 1 të
Konventës, nenit 13 të Konventës dhe nenit 1 të protokollit shtesë nr.1 të Konventës,
lidhur me vendimet e komisionit të 7 qershorit 1995 dhe 20 shtatorit 1996 të
pranueshme .222

220 Informata të marra gjate takimit me Ledi Bianku, në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut, me
datën 24.09.2014, në sallën e gjykimeve.

221 Shih më gjerësisht çështja Manushaqe Puto dhe të tjerët kundër Shqipërisë
222 Shih më gjerësisht Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë.
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Këshilli i Evropës botoi muajin janar 2014 një raport të komisionerit për të drejtat e
njeriut i Këshillit të Evropës, Nils Muinieks. Raporti 26 faqesh është një pasqyrë e
problematikës së të drejtave të njeriut në Shqipëri dhe është hartuar në vijim të një vizite
që komisioneri kreu në Shqipëri në Shtator 2013.
Në lidhje me pronat,Komisioneri sheh me shqetësim serioz ritmin shumë të ngadaltë të
ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë nga ana e Shqipërisë,
veçanërisht të atyre që lidhen me moszbatimin e vendimeve të gjykatave të brendshme
apo të vendimeve administrative, duke përfshirë edhe vendimin pilot për çështjen
Manushaqe Puto dhe të tjerët kundër Shqipërisë. Ai thekson se është tejet e
rëndësishme për shtetin ligjor në Shqipëri që të gjitha vendimet e Gjykatës të
ekzekutohen në mënyrë të shpejtë,të plotë dhe të efektshme.Për sa i takon problemit të
vazhdueshëm të tej zgjatjes së proceseve gjyqësore, autoritetet inkurajohen që të
marrin të gjitha masat e nevojshme për të adresuar në mënyrë të efektshme problemet
ende të pazgjidhura në këtë kontekst,si dhe të krijojnë një mjet të brendshëm efektiv,në
përputhje me jurisprudencën e Gjykatës.223

Si përfundim komisioneri jep rekomandimin për Shtetin Shqiptarë:
Mosekzekutimi i vendimeve të gjykatave të brendshme dhe atyre administrative mbetet
ende një problem shumë serioz që pengon eficiencën e sistemit gjyqësor dhe që godet
sundimin e ligjit në Shqipëri. Në një numër vendimesh të dhëna nga Gjykata Evropiane
për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë janë konstatuar shkelje të Konventës për
shkak të mosekzekutimit të vendimeve të gjykatave të brendshme dhe atyre
administrative, ku përfshihet edhe vendimi pilot për çështjen Manushaqe Puto dhe të
tjerë.Në këtë kontekst Komisioneri kujton Rekomandimin Rec(2003)17 të Komitetit të
Ministrave të Këshillit të Evropës mbi zbatimin dhe Rekomandimin CM/Rec(2008)2 mbi
kapacitetet e brendshme eficiente për ekzekutimin e shpejtë të vendimeve të Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe nxit autoritetet që, në mënyrë të
menjëhershme, të ndërmarrin të gjitha masat që do të siguronin zbatim të efektshëm të
vendimeve të gjykatave të brendshme dhe atyre administrative224.

223 http://defendingproperty.com/2014/02/22/shqetesim-serioz-per-ritmin-shume-te-ngadalte-te-
ekzekutimit-te-vendimeve-te-gjykates-evropiane-te-drejtesise/

224 Po aty.
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Ilir Berisha – kandidatë për gjyqtar

BASHKËPUNIMI POLICOR DHE
GJYQËSOR NË KUADËRTË BE-SË
METHEKTËVEQANT ARRESTIN
SHTËPIAK

Hyrje
Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar Juridik – IRZ në bashkëpunim me
Akademinë e Ligjit Evropian të Drejtësisë - ERA dhe Agjencia Gjermane për
Bashkëpunim Ndërkombëtar - GIZ kishte implementua projektin e financuar nga BE
"Mbështetje e mëtejme në reformën e edukimit ligjor të Kosovës" në muajin shtator të
këtij viti.
Përfituesi kryesor i projektit ishte Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK), si institucion
publik përgjegjës për trajnimin fillestar dhe vazhdues të gjyqtarëve, prokurorëve dhe
profesionistëve të tjerë në kuadër të gjyqësorit në Kosovë.
Fokusi i projektit ishte për të zhvilluar më tej kapacitetet e IGJK-së për të luajtur rolin e
saj thelbësor në sigurimin e trajnimit profesional për gjykatësit dhe prokurorët e
ardhshëm dhe të tanishëm,si dhe për profesionistët të tjerë brenda gjyqësorit.
Pjesëmarrës në vizitën studimore ishin 6 kandidate për gjyqtarë dhe 3 kandidate për
prokurorë të cilët aktualisht janë në trajnimin fillestar të IGJK-së. Kohëzgjatja e
planifikuar e vizitës studimore ishte një javë në gjykatat nëAachen & Maastricht.
Pjesë e kësaj vizite isha edhe unë, në cilësi të kandidatit për gjyqtarë në Programin
Fillestar për Arsimim Ligjorë në IGJK, nga e cila vizitë patëm rastin të shohim punën e
disa prej gjykatave dhe prokurorive në Aachen dhe Maastricht, si dhe sfidat me të cilat
ballafaqohen shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, e posaçërisht në fushën e
kriminalitetit i cili tani kuptohet ka karakter trans nacional-ndërkombëtar.
I frymëzuar nga kjo vizitë, e posaçërisht nga vizita në Prokurorin Publike për Trajtim
Emergjent të Rasteve në Maastricht,kam vendosur që të shkruaj rreth bashkëpunimit në
mes të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në fushën penal,me theks të veçantë për
UrdhërArrestin Evropian – UAE
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.BASHKËPUNIMI POLICOR DHE GJYQËSOR NË
KUADËRTË BE-së

Historiku
Historia e bashkëpunimit në mes të shteteve në fushën penale është e lashtë. Ky
bashkëpunim në mes shteteve daton 13 shekuj para lindjes së Krishtit, kur Faraoni
egjiptian negocioj një traktat ekstradimi me mbretin e Hititit.225
Ekstradimi është forma më e vjetër e bashkëpunimit ndërkombëtarë në çështjet penale
dhe është e njohur si një instrument efektiv në bashkëpunimin ndërkombëtarë në
zbatimin e ligjit. Si një mjetë të bashkëpunimi që drejtpërsëdrejti ndikon në lirinë e
individëve,ekstradimi është ndoshta edhe mekanizmi më kompleks dhe ai që ngre sfidat
më të mëdha,në veçanti në mes shteteve me praktikë-tradita të ndryshme ligjore.226

Të gjitha shtetet anëtare janë palë në një numër të konventave në fushën e ekstradimit,
duke përfshirë Konventën Evropiane mbi Ekstradimin e datës 13 dhjetor 1957,po ashtu
Konventës Evropiane për Luftimin eTerrorizmit të datës 27 janar 1977. Ndërsa vendet
nordike pothuajse kanë legjislacion identik në fushën e ekstradimit.
Përveç këtyre marrëveshjeve që kanë të bëjnë plotësisht ose pjesërisht me ekstradimin
si formë më esenciale e bashkëpunimit në lëmin penal, si pjesë e acquis communautaire
bëjnë pjesë edhe Marrëveshja e Schengen e vitit 1985,për heqjen graduale të kontrolleve
në kufijtë e përbashkët në mes shteteve anëtare, si dhe Konventa mbi procedurat e
thjeshtuara të ekstradimit 10 mars 1995. Konventa për Ekstradimin në mes shteteve
anëtare dhe Bashkimit Evropian e datës 27 shtatorë 1996.
Të gjitha këto akte juridike të cilat përbëjnë bazë juridike të Bashkimit Evropian dhe
shteteve anëtare në fushën penale i kishin paraprirë Vendimit Kornizë në lidhje me
Urdhër Arrestin Evropian dhe Procedurat e Dorëzimit në mes Shteteve Anëtare,
miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian me 13 qershor 2002 në Luxemburg.227

Si pasoj e përparimeve teknologjike të transportit, teknologjisë së informacionit dhe
telekomunikacionit, të cilat e kanë bërë botën një qytet të vetëm e të madh, krimi nuk
është një fenomen kombëtarë,por ka dimensione ndërkombëtare.228

Proceset integruese që kanë ndodhur në Bashkimin Evropian për gjatë gjysmë shekulli,
kanë sjell me vete edhe realizimin e tregut të përbashkët, i cili shprehet përmes katër
lirive themelore të shtetasve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Këto procese
integruese në mes të shteteve anëtare të BE-së, kanë sjellë edhe forma të reja të

225 Hamiti,Armend, Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë 2013,
fq.5.

226 Po aty.
227 Donat Eber (avokat gjerman) dhe Dariusz Lubowski (gjyqtar polak),Trajnimi i Trajnerëve mbi të

Drejtën e BE-së, EU-LER “Reformimi i Sistemit të Arsimimit Ligjor” Prishtinë, Maj 2011.
228 Hamiti,Armend, Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë 2013,

fq.2, Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështje penale është çdo formë e ndihmës së kërkuar
apo e ofruar nga një shtet, shtetit tjetër, organizatë apo institucion, me qëllim të mbështetjes së
procedurave penale.
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kriminalitetit, të cilat kanë ndodhur si pasoj e eliminimit të kontrolleve kufitare,që do të
thotë se kemi një rritje të dukshme të kriminalitetit trans nacional.
Këto zhvillime kanë imponuar edhe nevojën e bashkëpunimit gjyqësor dhe policor
mbrojtjes së të mirave të përbashkëta në mes të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Ky proces e ka historikun e vete që ngaTraktati i Mastritit,ku shtetet anëtare sakrifikojnë
një pjesë të sovranitetit të tyre nga fusha penale.
Me Traktatin e Lisbonës e tërë pjesa e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në çështje
penale është shndërruar në çështje supranacionale, ndërsa vetëm politika e përbashkët
e jashtme dhe e sigurisë ka mbetur ndërqeveritare.229

Brenda zonës së lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, qëllimi i policisë dhe bashkëpunimit
gjyqësor në çështjet penale është për të siguruar një nivel të lartë të sigurisë për
qytetarët e BE-së, duke parandaluar dhe luftuar krimin, racizmin dhe ksenofobinë.Ajo
çështje është trajtuar në kapitullin eV tëTraktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian
(Kapitujt I,IV dheV).
Fillimisht, kapitulli VI i Traktatit të Bashkimit Evropian përmbante dispozita që
përcaktojnë bashkëpunimin në drejtësisë dhe punë të brendshme. Megjithatë,Traktati i
Amsterdamit reduktuar numrin e çështjeve të mbuluara nga PjesësVI duke transferuar
disa prej tyre tëTraktatit themelues të Komunitetit Evropian (shtylla e parë),në mënyrë
të veçantë për tëTitullit IV: "Vizat,azili,emigracioni dhe politika të tjera që kanë të bëjnë
me lëvizjen e lirë të personave ". Dispozitat për bashkëpunim policor dhe gjyqësor në
çështjet penale ka mbetur në kapitullin e VI të Traktatit të BE-së (shtylla e tretë). Së
bashku, për këtë arsye, këto tituj formojnë bazën ligjore për një zonë të lirisë, sigurisë
dhe drejtësisë. Duke eliminuar shtyllën e tretë, Traktati i Lisbonës rigrupon këto
dispozita në Traktatit mbi funksionimin e Bashkimit Evropian, sipas kapitullitV: "Zona e
lirisë,sigurisë dhe drejtësisë".
Bashkëpunimi në kapitullinV të traktatit, gjithashtu përfshin përafrimin e rregullave për
çështjet penale në shtetet anëtare dhe zhvillimin e mekanizmave për njohjen e ndërsjellë
të aktgjykimeve dhe vendimeve gjyqësore në çështjet penale.Masat për këtë qëllim,duke
përjashtuar për bashkëpunim operacional, janë miratuar nga Këshilli (votimi i shumicës
së kualifikuar) dhe Parlamentit Evropian në përputhje me procedurën e zakonshme
legjislative. Legjislacioni ose mund të propozohen nga Komisioni ose do të iniciohet nga
një e katërta e shteteve anëtare.
Për situata ndërkufitare,rregulla minimale mund të propozohet për të lehtësuar njohjen
e ndërsjellë të aktgjykimeve dhe vendimeve gjyqësore, si dhe përcaktimin e veprave
penale dhe sanksioneve në fushën e krimeve të rënda. Me anë të një mekanizmi të
"frenimit emërgjent",ShtetetAnëtare mund të bllokojë miratimin e këtyre rregullave,në
të cilin rast është i nevojshëm konsensusi i Këshillit Evropian.Në rast se konsensusi nuk

229 Ujkani, Emrush, E drejta e Bashkimit Evropian, parimet, institucionet dhe praktika gjyqësore, Botimi i
dytë, Prishtinë 2012, fq. 29. Bashkëpunimi supranacional nënkupton bartjen e kompetencave të
caktuara shtetërorë prej shteteve anëtare te Komuniteti Evropian. Në kuadër të bashkëpunimit
supranacional komunitetet evropiane ushtrojnë kompetencat e veta vetanake të caktuara me traktat,
në shumë raste merrnin vendime me shumicë të votimeve që ishin detyrimore për shtetet anëtare, si
dhe legjislacioni i krijuar nga komuniteti evropian kishte epërsi ndaj legjislacionit nacional.
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është arritur,ShtetetAnëtare mund të zbatojnë propozimin nëpërmjet bashkëpunimit të
zgjeruar.
Policia dhe bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale në shtetet anëtare të BE-së
përfshin:
Bashkëpunimi mes forcave policore kombëtarë,
Bashkëpunimi në mes të shërbimeve kombëtare doganorë,
Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve gjyqësore kombëtare.
Ai bashkëpunim është realizuar me mbështetjen e agjencive të vendosura nga Bashkimi
Evropian,kryesisht Eurojust,Europol dhe Rrjetit Evropian Gjyqësor.230

URDHËRARRESTI EVROPIAN
UrdhërArresti Evropian u miratua nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 13 qershor 2002
dhe është zëvendësuar praktika e ekstradimit formale për brenda BE mes 27 shteteve
anëtare të saj. Si masë e parë që aplikon parimin e njohjes së ndërsjellë të vendimeve të
huaja gjyqësore dhe vendimeve në çështjet penale,kjo ka qenë një zhvillim i rëndësishëm
në krijimin e hapësirës evropiane të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Suksesi i programit të
përbashkët të Bashkimit Evropian njohjes varet nga ekzistenca e besimit të mirëfilltë në
mes të shteteve anëtare, dhe në veçanti në mes të gjithë aktorëve në procesin e
drejtësisë penale.231

Urdhër Arresti Evropian (UAE) është një instrument i rëndë shtrëngues që ishte
projektuar për shkak të përndjekjes e krimeve të rënda ndërkufitare . Urdhër arresti232

evropian është një vendim gjyqësor i lëshuar nga një shtet anëtar me qëllim të arrestimit
dhe dorëzimit nga një shtet tjetër anëtar të një personi të kërkuar për një vepër penale
ose mbajtjen (ekzekutimin) e dënimit me burg.
Ai është një instrument ligjor i projektuar për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet
autoriteteve gjyqësore të vendeve anëtare duke eliminuar përdorimin e ekstradimit.Ajo
është e bazuar në parimin e njohjes së ndërsjellë të vendimeve në çështjet penale.
Urdhër Arresti Evropian (UAE) është një urdhër arresti i vlefshëm në të gjitha shtetet
anëtare të Bashkimit Evropian (BE).Pasi të lëshuar,ajo kërkon një tjetër vend anëtar për
të arrestuar dhe transferuar një të dyshuar penale ose personin e dënuar në shtetin
lëshues në mënyrë që personi mund të vihet në gjyq ose të përfunduar një periudhë të
paraburgimit.
Një UAE mund të lëshohet vetëm për qëllim të kryerjes së një ndjekje penale (jo thjesht
një hetim) ose ekzekutim të një dënimi me burg.Ajo mund të lëshohet vetëm për veprat
që tërheqin dënim minimal prej 12 muajsh ose më shumë në burg. Kur vendimi mbi

230 Shiko fjalorin http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/police_judicial_cooperation_en.htmc.
231 Qendra e të drejtës ndërkombëtare dhe evropiane,T.M.C.Asser Institue, Center for International

and Europian Law, http://www.asser.nl/default.aspx?about=8.
232 Haggenmüller, Sarah.,The Principle of Proportionality and the European Arrest Warrant, 2013 Oñati

Socio-legal Series [online], 3 (1), 95-106.: http://ssrn.com/abstract=2200874.
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dënimin tashmë është marrë dhe është bërë i plotfuqishëm, një UAE mund të lëshohet
vetëm nëse afati i burgut që duhet të zbatohet është të paktën katër muaj të gjatë.
Futja e sistemit UAE kishte për qëllim për të rritur shpejtësinë dhe lehtësinë e
ekstradimit të gjithë vendeve të BE-së, duke hequr fazat politike dhe administrative të
vendimmarrjes që e kishte karakterizuar sistemin e mëparshëm të ekstradimit në
Evropë,dhe konvertimin e procesit në një sistem të drejtuar tërësisht nga gjyqësori.Që
nga viti 2004 kur ai u zbatua për herë të parë,përdorimi i UAE është rritur në mënyrë të
qëndrueshme.Raportet e vlerësimit të shteteve anëtare njoftojnë se numri i UAE-në të
lëshuara është rritur nga rreth 3.000 në vitin 2004,në 13,500 në vitin 2008.
Parime të përgjithshme
Vendimi Kuadri e përkufizon "Urdhër Arresti Evropian" si çdo vendim gjyqësor të
lëshuar nga një shtet anëtar me qëllim të arrestimit ose dorëzim nga një shtet tjetër
anëtar të një personi të kërkuar,për qëllime të:

• kryerjen e ndjekjes penale,
• ekzekutimin e një dënim me burgim,
• ekzekutimin e një urdhër-arrest.

Urdhër zbatohet në rastet e mëposhtme:
• ku një dënim i formës së prerë me burgim ose një urdhër ndalimi është

shqiptuar për një periudhë prej së paku katër muaj,
• për të cilat dënimi me burgim ose caktimin e paraburgimit për një periudhë

maksimale prej të paktën një vit.

Nëse ata janë të dënueshme në Shtetin Anëtar lëshues me burg prej së paku tre vjet,
veprat e mëposhtme, ndër të tjera,mund të japin rritje për të dorëzuar pa verifikimin e
kriminalitetit të dyfishtë e aktit: terrorizmit, trafikimit të qenieve njerëzore,korrupsioni,
pjesëmarrja në një organizatë kriminale, falsifikimit të monedhës, vrasje, racizmin dhe
ksenofobinë,dhunimi, trafikimi i makinave të vjedhura dhe mashtrimit,duke përfshirë që
ndikojnë në interesat financiare të Komuniteteve.
Për veprat penale të tjera nga ato të përmendura më lart,dorëzimi mund t'i nënshtrohet
kushtit që vepra për të cilën kërkohet dorëzimi përbën vepër penale sipas ligjit të Shtetit
Anëtar zbatuese (rregull dyfishtë kriminaliteti).
Urdhër arresti evropian duhet të përmbajë të dhëna për identitetin e personit në fjalë,
autoriteti gjyqësor që lëshon, gjykimin përfundimtar, me natyrën e veprës penale,
dënimit,etj (një formë ekzemplar i bashkëngjitet vendimit kornizë).233

233 Neni 8 iVendimit Kornizë në lidhje me Urdhër Arrestin Evropian dhe Procedurat e Dorëzimit në
mes Shteteve Anëtare, miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian me 13 qershor 2002 në
Luxemburg.
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Procedurat
Si një rregull i përgjithshëm, autoriteti që lëshon e përcjell urdhër arresti evropian
drejtpërdrejt për ekzekutim autoritetit gjyqësor.Dispozita është bërë për bashkëpunim
me Sistemin Informativ Shengen (SIS) dhe me Interpolin.Nëse autoriteti i shtetitAnëtar
zbatuese nuk ka njohuri, shteti anëtar lëshues do të marrin ndihmë nga Rrjeti Evropian
Gjyqësor.234

Të gjitha shtetet Anëtare mund të marrin masat e nevojshme dhe proporcionale
shtrënguese vis-à-vis personit të kërkuar. Kur një individ është arrestuar, ai duhet të
bëhet me dije për përmbajtjen e urdhër-arresti dhe ka të drejtë për shërbimet e një
avokati dhe një përkthyes.
Në të gjitha rastet, autoriteti zbatues mund të vendosë për të mbajtur individin në
paraburgim ose të liroj atë nën kushte të caktuara.
Në pritje të vendimit, autoriteti zbatues (në përputhje me legjislacionin kombëtar) e
dëgjon personin në fjalë dhe pretendimet e tij. Autoriteti gjyqësor zbatues duhet të
marrë një vendim përfundimtar për ekzekutimin e urdhër-arresti evropian jo më vonë se
60 ditë pas arrestimit.Ajo pastaj njofton menjëherë autoritetin që ka lëshua urdhrin për
vendimin e marrë.
Çdo periudhë e paraburgimit që dalin nga ekzekutimin e urdhër-arresti evropian duhet
të zbritet me rastin e shqiptimit të dënimit me privim nga liria.
Personi i arrestuar mund të jep pëlqimin për dorëzimin e tij. Pëlqimi nuk mund të
revokohet dhe duhet të jepet vullnetarisht dhe në dijeni të plotë të pasojave. Në rastin
konkret, autoriteti gjyqësor zbatues, duhet të marrë një vendim përfundimtar për
ekzekutimin e urdhër në afat prej 10 ditësh pas pëlqimi është dhënë. Ndërsa në raste
tjera kur nuk kemi pëlqim të personit të kërkuar për dorëzim, vendimi përfundimtar
duhet të merret në afat prej 60 ditësh nga dita e arrestimit. Ky afat mund të shtyhet
përjashtimisht edhe për 30 ditë,në rastet kur shteti ekzekutues kërkon informata shtesë
nga shteti lëshues.235

Edhe pse si mekanizëm UAE është i bazuar në një nivel të lartë të mirëbesimit në mes të
shteteve anëtare,një shtet anëtar mund të refuzojë për të ekzekutuar një urdhër arresti
evropian nëse:

• vendimi përfundimtar tashmë është marr nga një shtet anëtar me personin e
kërkuar në lidhje me të njëjtën vepër penale (ne bis ne në parim idem),

• vepra penale është përfshirë me amnisti në Shtetin anëtar zbatues,
• personi në fjalë nuk mund të mbahen penalisht përgjegjës nga shteti

ekzekutuese për shkak të moshës së tij,
• në rrethana tjera të caktuara (p.sh.,kur ndjekja penale ose dënimi është i ndaluar

sipas ligjit të shtetit të zbatuese anëtar,

234 Shiko, Summaries of EU Legislation,
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_ma
tters/l33167_en.htm

235 Neni 17  iVendimit Kornizë në lidhje me Urdhër Arrestin Evropian dhe Procedurat e Dorëzimit në
mes Shteteve Anëtare, miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian me 13 qershor 2002 në Luxemburg.
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• kur një vendim i formës së prerë ka kaluar nga një shteti të tretë në lidhje me të
njëjtën vepër,

• gjithashtu mund të refuzojë të ekzekutojë urdhrin nëse personi në fjalë është
gjykuar në mungesë.236

Në të gjitha rastet duhet të jepen arsyet për refuzim.
Në paraqitjen e informatave të caktuara (në lidhje me urdhër-arrest, natyrën e veprës
penale, identitetin e personit në fjalë, etj.), çdo Shtet Anëtar duhet të lejojnë kalimin
transit përmes territorit të tij të një personi të kërkuar i cili është duke u dorëzuar.237

Urdhër është i përkthyer në gjuhën zyrtare të ShtetitAnëtar zbatuese dhe të dërgohen
me çdo mjet të aftë për të prodhuar shënime me shkrim dhe duke lejuar ShtetinAnëtar
zbatues për të vendosur vërtetësinë e saj.
Kur dihet vendqëndrimi i personit të kërkuar, autorit gjyqësor që e ka lëshuar urdhër
arrestin mund t'ia transmetoj atë direkt shtetit anëtarë ekzekutues. Ndërsa, kur
vendqëndrimi i personit të kërkuar nuk dihet, shteti kërkues mundet në çdo kohë të
lëshoj një alarm për personin e kërkuar në Sistemin Informativ të Schengen-it (SIS),
Rrjetit Gjyqësor Evropian (EJN) ose Interpolit.238

Personi i kërkuar ka të drejtë që të informohet me arsyet e arrestit, përmbajtjen e
Urdhër Arrestit Evropian, mundësin që të jap pëlqimin për dorëzim, ka të drejtë që të
kërkojë ndihmë juridike dhe përkthim falas konform ligjit nacional të shtetit anëtarë që e
ekzekuton UAE.239

Kur personi i kërkuar nuk jep pëlqimin për dorëzim, ai ka të drejtë për mbajtjen e
seancës gjyqësore nga autoriteti gjyqësor që ekzekuton UAE,që në përputhej me ligjin e
shtetit ekzekutues të bëjë vlerësimin e ligjshmërisë së kushteve për dorëzim.240

Pas plotfuqishmërisë së vendimit për dorëzim lidhur me Urdhër Arrestin Evropian,
shteti anëtarë që e zbaton atë,e njofton shtetin anëtarë lëshues për vendin dhe kohën e
dorëzimit.Vendi mund të zgjidhet përshtatshmërish, ndërsa koha e dorëzimit duhet të
bëhet sa më parë që të jetë e mundur, e më së largu 10 ditë pas plotfuqishmërisë së
vendimit për dorëzim.241

Një prej efekteve juridike që duhet të merret parasysh domosdoshmërish nga shteti
anëtarë lëshues i UrdhërArrestit Evropian,është llogaritja e kohës së kaluar në ndalimit
dhe paraburgimit të personit të kërkuar, gjatë procedurës së dorëzimit në shtetin

236 Donat Eber (avokat gjerman) dhe Dariusz Lubowski (gjyqtar polak),Trajnimi i Trajnerëve mbi të
Drejtën e BE-së, EU-LER “Reformimi i Sistemit të Arsimimit Ligjor” Prishtinë, Maj 2011.

237 Neni 25 iVendimit Kornizë lidhur me UAE.
238 Një alarm i tillë mund të kryhet në përputhje me nenin 95 të Konventës së 19 qershorit 1990, mbi

implementimin e Marrëveshjes së Schengen-it të datës 14 qershor 1985 për heqjen graduale të
kontrolleve në kufijtë e përbashkët.

239 Neni 11 iVendimit Kornizë në lidhje me Urdhër Arrestin Evropian dhe Procedurat e Dorëzimit në
mes Shteteve Anëtare, miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian me 13 qershor 2002 në
Luxemburg.

240 Neni 14 iVendimit Kornizë lidhur me UAE.
241 Neni 23 iVendimit Kornizë lidhur me UAE.
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anëtarë ekzekutues në kohen e totale të vuajtjes së dënimit. Për këtë qëllim shtetet
anëtare reciprokisht shkëmbejnë informata për kohen e paraburgimit të personit të
kërkuar.242

Legjislacioni i Kosovës e njehë Urdhër Arrestin Evropian dhe i jep atij fuqi të njëjtë
juridike me Urdhër Kërkimin Ndërkombëtarë që lëshohet nga shtetet anëtarë të
Organizatës Ndërkombëtare e Policisë Kriminale – INTERPOL.243
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(a) Informata lidhur me identitetin e personit të kërkuar

Emri: ..................................................................................................................

Mbiemri(at):........................................................................................................

Mbiemri i vajzërisë, nëse ka:................................................................................

Pseudonimi, nëse ka: ...........................................................................................

Gjinia: .................................................................................................................

Nacionaliteti: ......................................................................................................

Data e lindjes: ......................................................................................................

Vendi i lindjes:.....................................................................................................

Vendbanimi dhe/apo adresa:................................................................................

Gjuha(ët) të cilën personi i kërkuar kupton, nëse dihet: ........................................

Shenjat karakteristike/përshkrimi i personit të kërkuar:.......................................

Fotografia dhe gjurmët e gishtave të personit të kërkuar, nëse janë në dispozicion

dhe mund të transmetohen apo të dhënat për kontakt të personit që do të

kontaktohet në mënyrë që ti marrim informatat e tilla apo profilet eADN-së.

(b) Vendimi nën të cilin është bazuar urdhër arresti:

1. Urdhër arresti apo vendimi gjyqësor që ka efektin e njëjtë:

Lloji: ..................................................................................................................

2. Dënimi që ekzekutohet (imponohet) ................................................................

Referimi ..............................................................................................................

Kohëzgjatja e dënimit:.........................................................................................

1. Kohëzgjatja maksimale e dënimit me kusht apo dënimit me burgim që mund të

shqiptohet për veprën penale: ..............................................................................

2. Kohëzgjatja e dënimit me burgim apo shqiptimi i urdhëresës për burgim:

............................................................................................................................
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Dënimet e mbetura për tu vuajtur: ........................................................................

(c) Shqiptimi i vendimit në mungesë:

- personi në fjalë është ftuar personalisht apo në formë tjetër është informuar për

datën dhe vendim e mbajtjes së seancës gjyqësore, e cila qon në shqiptimin e

vendimit në mungesë,

- personi në fjalë nuk është ftuar personalisht apo në formë tjetër për datën dhe

vendin për seancën e cila qon në shqiptimin e vendimit në mungesë, por ka

garanci ligjore si në vijim sipas dorëzimit (garancitë e tilla mund të jepen

paraprakisht).

Specifiko garancitë ligjore:..................................................................................

Data: , Vendi: i lëshimit të UrdhërArrestit Evropian................... .........................
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