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Të nderuar lexues të “Justicia”  
 
 
Jam shumë i nderuar t’iu drejtohem për herën e katërt nëpërmjet kësaj reviste 
juridike e cila nga dita në ditë po zhvillohet. 
 
Revista Justicia është botim i Programit Fillestar për Arsimim Ligjor të 
IGJK-së e cila përmban punimet e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë 
të cilët ndjekin trajnimet për arsimim ligjor në kuadër të këtij programi.  
 
Si edhe deri më tani ky punim përfshinë tema të larmishme të cilat trajtojnë 
çështje të ndryshme të së drejtës, legjislacionit pozitiv të vendit dhe atij 
ndërkombëtarë si dhe të praktikës gjyqësore.  
 
Qëllimi i kësaj reviste përveç tjerash, është edhe në funksion të formimit 
profesional të kandidatëve në fushën e shkrimit ligjorë, hulumtimeve dhe 
publikimeve shkencore si dhe në mbështetjen e profesionistëve ligjor me 
literaturë juridike të kësaj natyre.  
 
Kjo revistë botohet çdo vit, nga secila gjeneratë e kandidatëve të Programit 
Fillestar për Arsimim Ligjor dhe  temat e kësaj reviste janë përzgjedhur dhe 
redaktuar nga vet kandidatët.  
 
Shpresojmë se edhe ky numër i revistës “Justicia” do tu shërbej në punën 
profesionale profesionistëve të ndryshëm ligjor si dhe gjyqtarëve e 
prokurorëve. 
 
Me qëllim të avancimit të kësaj reviste, mirëpresim komentet dhe sugjerimet tuaja. 
 
 
Mr.Sc. Lavdim Krasniqi 
 
Drejtor i Institutit Gjyqësor të Kosovës 
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Anita Nikçi – Morina 
 

ROLI I GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT 
NË FUSHËN E INTERPRETIMIT TË KUFIZIMEVE TË 

LEJUESHME TË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT 
 
1.   Hyrje 
 
Siç thekson në punimin e tij mbi Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut                
ish-Presidenti i kësaj Gjykate z. Luzius Wildhaber, shekulli 20 kishte filluar 
me të drejtën ndërkombëtare që shikonte shtetet vetëm si sovrane dhe aktorë 
të shfrenuar, të drejtën për të shkuar në luftë, dhe të drejtën edhe për të 
trajtuar shtetasit dhe të huajt si objekte, statusi ligjor i të cilëve përcaktohej 
vetëm me legjislacionin nacional.1 Ky realitet në fushën e mbrojtjes së lirive 
dhe të drejtave te njeriut u ndryshua kur në fund të shekullit 20-të dhe fillim 
shekullit të 21-të edhe individët u legjitimuan si subjekte të së drejtës 
ndërkombëtare. Padyshim, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut sipas 
Wildhaber “është ilustrimi më spektakolar i këtij ndryshimi”.2 Ky ndryshim 
është fondamental në fushën e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 
duke bërë që parimi i integritetit territorial dhe sovranitetit shtetëror të 
balancohet me parimin e respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut si 
kategori jo vetëm nacionale por edhe ndërkombëtare. Andaj qëndrimi se 
shtetet dhe sovraniteti i tyre absolut qëndron mbi parimin e respektimit të 
lirive dhe të drejtave të njeriut konsiderohet i papranueshëm për doktrinën 
bashkëkohore të lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe për vete parimin e 
konceptit të shtetit të së drejtës si një vlerë fondamentale në hapësirën 
juridike evropiane. 
 
Përderisa, zanafilla e lindjes dhe zhvillimit të lirive dhe të drejtave të njeriut 
është shumë e gjatë dhe daton që nga periudha antike, në këtu do të ndalemi 
që të analizojmë arsyet që quan në krijimin e konceptit supra-nacional të 
                                                 
1 Luzius Wildhaber, The European Court Of Human Rights: The Past, The Present, The Future, 22 Am. U. Int'l L. 

Rev. 521.  
2 Ibid.  
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lirive dhe të drejtave të njeriut si dhe në ndërtimin e mekanizmit të 
Strasburgut si një ndër gjykatat më me ndikim në Evropë për sa i takon 
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave fondamentale të njeriut. Një grup i vogël 
largpamës, avokatë idealiste, por të vendosur të parandalojnë përsëritjen e 
efekteve shkatërrimtare të luftës dhe krimeve të tmerrshme, argumentuan se 
mënyra më e mirë për të arritur këtë qëllim është që të garantohet respektimi 
i demokracisë dhe shtetit ligjor në nivel kombëtar.3 Ata besonin se vetëm 
me zbatimin kolektiv të të drejtave themelore do të ishte e mundur për të 
siguruar standardet e përbashkëta minimale që formojnë bazën e shoqërisë 
demokratike.4 Qeveritë anëtare të Këshillit të Evropës në përpjekje për të 
siguruar paqen dhe të realizojnë një bashkim më të ngushtë midis tyre 
mbështetur tek të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, përmes Konventës 
vendosën të marrin masat fillestare për zbatimin kolektiv të disa prej të 
drejtave të shpallura në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut. 
Rezultati është se për herë të parë individët mund të sfidojnë përmes 
ankesës individuale veprimet e qeverive të tyre para një mekanizmi 
ndërkombëtar në një procedurë që çon në një vendim detyrues gjyqësor.5  
Krijimi i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ishte parë si një 
mekanizëm i cili do të pengonte kalimin e demokracive në diktatura.  
 
2. Përmbajtja e Konventës dhe Detyrimet Pozitive  
 
Konventa ka përcaktuar se palët i njohin çdo njeriu që përfshihet në 
juridiksionin e tyre të drejtat dhe liritë e përcaktuara me Konventë. 
Konventa bën elaborimin e lirive dhe të drejtave duke përcaktuar 
fushëveprimin e tyre por edhe duke përcaktuar kufizimet e lejueshme të 
cilat mund të aplikojnë shtetet në kuadër të juridiksioneve nacionale. Në 
kuadrin e të drejtave dhe lirive themelore, Konventa garanton të drejtën në 
jetë, ndalimin e torturës, të drejtën e gjykimit të drejtë, lirinë e shprehjes, 
lirinë e besimit, të drejtën e pronës dhe të drejtën e zgjedhjes, të drejta këto 
të cilat në përgjithësi sot trajtohen në kuadër të kushtetutave nacionale. 
Konventa e të Drejtave të Njeriut ka themeluar GJEDNJ si një mekanizëm 
juridik i natyrës subsidiare. Kjo për faktin se roli i këtij mekanizmi është në 
parim i natyrës dytësore ku Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës 
konsiderohen si autoritete të cilat në instancë të parë vihen në mbrojtje të 
lirive dhe të drejtave fondamentale. Megjithatë, roli i Konventës ka qenë 
dhe vazhdon të  mbetet fondamental për shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës. Nënshkrimi dhe ratifikimi i Konventës për Mbrojtjen e Lirive dhe 
                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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të Drejtave Themelore tanimë është bërë një kërkesë faktike për të gjitha 
shtetet të cilat synojnë t’i bashkohen Këshillit të Evropës. Së këndejmi 
shtetet e ardhshme anëtare, përfshirë këtu edhe Republikën e Kosovës duhet 
të sigurohen se legjislacioni i cili në një mënyrë ose tjetrën afekton aspekte 
te lirive dhe të drejtave të njeriut duhet të jetë në përputhje me vlerat e 
përcaktuara nga Konventa për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut duke pranuar në 
të njëjtën kohë edhe autoritetin e Strasburgut si instancë vendimet e së cilës 
kërkojnë zbatim në kuadër të këtyre juridiksioneve nacionale.6  
 
Gjykata Evropiane përbëhet nga një numër gjyqtarësh i barabartë me 
numrin e Palëve të Larta kontraktuese. Gjyqtarët duhet të kenë karakter të 
lartë moral dhe të plotësojnë kushtet e kërkuara për ushtrimin e funksioneve 
më të larta gjyqësore ose të jenë juristë me kompetencë të shquar. Gjyqtarët 
e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut veprojnë në cilësinë e tyre si 
individ dhe jo domosdoshmërisht përfaqësojnë interesat e shtetit nga i cili 
vijnë. Gjatë mandatit të tyre, gjyqtarët nuk mund të ushtrojnë asnjë 
veprimtari që nuk pajtohet me kërkesat e pavarësisë, paanësisë ose të 
disponibilitetit për një veprimtari me kohë të plotë. Duhet theksuar se për 
shqyrtimin e çështjeve që i paraqiten, Gjykata vepron me komitete prej tre 
gjyqtarësh, me dhoma prej shtatë gjyqtarësh dhe me një Dhomë të Madhe 
prej shtatëmbëdhjetë gjyqtarësh. Gjyqtarët zgjidhen nga Asambleja 
parlamentare për çdo Palë të Lartë kontraktuese, me shumicën e votave të 
shprehura, mbi bazën e një liste prej tre kandidatësh të paraqitur nga Pala e 
Lartë kontraktuese. E njëjta procedurë ndiqet për plotësimin e Gjykatës në 
rast aderimi të Palëve të Larta kontraktuese të reja dhe për plotësimin e 
vendeve të mbetura bosh. 
 
Duhet theksuar se, Gjykata mund të vihet në lëvizje nëse janë shterur mjetet 
e brendshme juridike, ashtu siç kuptohen sipas parimeve të së drejtës 
ndërkombëtare përgjithësisht të pranuara, dhe brenda një afati prej gjashtë 
muajsh nga data e vendimit përfundimtar të brendshëm. Konventa i njëh 
Gjykatës të drejtën për të pranuar kërkesa nga çdo person fizik, çdo 
organizatë joqeveritare ose nga çdo grup individësh që pretendon se është 
viktimë e një shkeljeje nga një palë e lartë kontraktuese e të drejtave të 
njohura. Por edhe shtetet mund ti drejtohen Gjykatës për çdo shkelje të 
dispozitave të Konventës e të protokolleve të saj, për të cilat mendohet se 
janë shkaktuar nga një palët tjera kontraktuese.  
 

                                                 
6 Lauren C. Baillie, Protection of Religious Minorities in Europe: The Council of Europe's Successes and Failures, 

23 American University International Law Review 617. 
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Por duhet theksuar se efektiviteti i sistemit të kontrollit të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut varet në masë të madhe mbi nivelin e 
ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës. Problemi qëndron në atë se vendimet 
e Gjykatës janë në karakter të natyrës deklarative dhe nuk kanë efekt të 
detyrueshëm juridik në kuadër të së drejtës së brendshme. Me fjalë të tjera 
Gjykata Evropiane nuk ka të drejtë që të kërkoj shfuqizimin, anulimin ose 
ndryshimin e dispozitave të brendshme apo të ndonjë vendimi gjyqësor. Kjo 
qasje gjyqësore juristifikohet me faktin se mekanizmi i Strasburgut është i 
natyrës dytësore respektivisht subsidiare, për faktin se është shteti i paditur 
dhe jo Gjykata që përcakton masat e nevojshme për të zbatuar detyrimet e 
saj. 
 
Por çfarë është efekti i implementimit të sistemit të Konventës Evropiane 
sot?  
 
Siç potencon Patricia Egli, mekanizmi i kontrollit të Konventës Evropiane  
konsiderohet të jetë më efektivi ne kuadër të sistemit ndërkombëtarë 
për mbrojtjen e të drejtave individuale të njeriut deri më sot. Megjithatë, 
suksesi i sistemit ka sjellë me vete një ngarkesë në rritje që Gjykata është 
duke e u ballafaquar kohëve të fundit. Natyrisht kërcënimi kryesor për 
efektivitetin e sistemit te kontrollit është rritja eksponenciale e numrit e 
kërkesave individuale të paraqitura në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës 
Evropiane. Kjo mund të ilustrohet me shifrat e mëposhtme: numri i 
kërkesave individuale të regjistruar në vit në Gjykatë është rritur nga 404 në 
vitin 1981 në 44.100 në vitin 2004. Kjo flet për domosdomesherinë e 
reformimit të sistemit të Konventës Evropiane në të ardhmen.7 
 
3. Efekti i Konventës Evropiane në sistemet juridike nacionale me theks 
të veçantë për Kosovën 
 
Liritë dhe të drejtat e njeriut garantohet me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës, e cila pas miratimit të Deklaratës Kushtetuese të Kosovës për 
Pavarësi më 17 shkurt 2008 paraqet aktin  më të lartë juridik, me rëndësi të 
veçantë në faqen e re të historisë politike dhe kushtetuese të Kosovës. 
Ndonëse e hartuar në frymën e Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 
Statusit të Kosovës, datë 26 mars 2007, Kushtetuta ndjek në mënyrë 
konsistente frymën e lirive dhe të drejtave të njeriut te përcaktuara me 
Konventën Evropiane. Sipas Kushtetutës, liritë dhe të drejtat e njeriut “rendi 

                                                 
7 Patricia Egli, Protocol No. 14 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms: Towards a More Effective Control Mechanism? 17 Journal of Transnational Law & Policy, (1) 2007. 
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kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, 
demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 
sundimit të ligjit, mos diskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e 
mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe 
ekonomisë së tregut.“ Për më tepër, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut 
janë të pandashme, të patjetërsueshme e të pacenueshme dhe janë bazë e 
rendit juridik të Republikës së Kosovës. Kushtetuta me tej përcakton se 
Republika e Kosovës mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut, duke specifikuar ne mes tjerash se te drejtat dhe liritë themelore të 
parashikuara me kushtetutë vlejnë edhe për personat juridikë  për aq sa janë 
të zbatueshme. Duhet theksuar se Kushtetuta ka një qasje liberale ndaj të 
drejtës ndërkombëtare duke përcaktuar në mes tjerash se marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë e 
sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. Këto marrëveshje ndërkombëtare zbatohen në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetë 
zbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji.8 Ajo çfarë përbën 
një veçanti të Kushtetutës së Kosovës në fushën e lirive dhe të drejtave të 
njeriut është fakti se Kushtetuta ka bërë konstitucionalizmin e disa 
marrëveshjeve ndërkombëtare me rendësi në fushën e lirive dhe të drejtave 
të njeriut të cilat jo vetëm që gëzojnë status kushtetues por edhe janë 
drejtpërsëdrejti të aplikueshme në Kosovë. Kushtetuta përcakton se të 
drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet 
ndërkombëtare në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen 
drejtpërdrejtë 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 Lirive 

Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj; 
3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe 

Protokollet e saj; 
4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave 

Kombëtare; 
5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 

Racor; 
6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 

Gruas; 
7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës; 

                                                 
8 Kushtetuta e Kosovës, neni 19. 



 

 12 

8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera 
Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese. 

 
Ndonëse autoritetet kosovare akoma nuk kanë ratifikuar instrumentet e 
mësipërme ndërkombëtare në fushën e lirive dhe të drejtave të njeriut, 
ligjvënësi ka zgjedhur një rrugë jo të pazakontë për procesin kushtetutbërës 
duke bërë në këtë mënyrë konstitucionalizmin e këtyre traktateve 
ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. Duhet theksuar me tej se Kushtetuta 
shkon përtej katalogut te lirive dhe të drejtave te përcaktuara në Kapitullin II 
duke përcaktuar edhe një katalog të gjerë të lirive dhe të drejtave te 
komuniteteve. Këto janë të drejta qe zbatohen për banorët që i përkasin një 
grupi të njëjtë kombëtar ose etnik, gjuhësor ose fetar, tradicionalisht të 
pranishëm në territorin e Republikës së Kosovës (komunitetet), krahas të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut të përcaktuara në Kapitullin II të 
Kushtetutës. 
 
Janë tre momente të rëndësishme që duhet pasur parasysh kur shtrohet 
aspekti i ndikimit te Konventës Evropiane ne sistemin juridik të Kosovës. 
Momenti i parë i referohet periudhës se administrimit ndërkombëtar të 
Kosovës ku rregullorja për të drejtën e aplikueshme në Kosovë kishte 
specifikuar  detyrimin për autoritetet publike për të respektuar standardet e 
lirive dhe të drejtave te njeriut të garantuara me akte ndërkombëtare dhe në 
veçanti të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Së këndejmi 
Rregullorja e UNMIK–ut për të drejtën e aplikueshme në Kosovë 
(Rregullorja Nr. 24/99) kishte përcaktuar në mes tjerash detyrimin për 
autoritetet publike në Kosovë që të vejnë në zbatim standardet e pranuara 
ndërkombëtare për të drejtat e njërit, dhe në këtë kontekst edhe të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Për më tepër, Rregullorja në 
fjalë kishte përcaktuar heqjen e dënimit me vdekje. Heqja e dënimit me 
vdekje në Kosovë nuk ka se si të kuptohet ndryshe përveç se një ndikim i 
Protokollit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut i cili parasheh 
heqjen e dënimit me vdekje në kohe paqeje. Sipas këtij Protokolli, një shtet 
mund të parashikojë në legjislacionin e tij dënimin me vdekje për sa u 
përket veprimeve të kryera në kohë lufte apo në kërcënimin eminent të 
luftës; një dënim i tillë do të zbatohet vetëm në rastet e shprehura në ligj dhe 
në përputhje me dispozitat e tij. Shteti duhet t’i bëjë të ditur Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës dispozitat e rëndësishme të këtij ligji. 
Duhet thekuar se me miratimin e Protokollit të 13 të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, palët kontraktuese janë pajtuar që të heqin dënimin 
me vdekje edhe në kohë paqeje duke vendosur për shfuqizimin e dënimit me 
vdekje në çfarëdo situate, qoftë lufte apo paqeje. Ndonëse praktika e 
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shteteve anëtare të Këshillit të Evropës është e ndryshme për sa i takon 
mënyrës së harmonizimit të legjislacionit dhe sigurimit të përputhshmërisë 
së dispozitave nacionale me standardet e Konventës, misioni ndërkombëtar 
në Kosovë kishte zgjedhur Rregulloren me fuqi ligjore si instrument për të 
siguruar pajtueshmërinë e legjislacionit nacional me atë të Konventës 
Evropiane. Duket sikur që nga koha e instalimit të misionit të Kombeve të 
Bashkuara në Kosovë ka pasur një qasje konsistonte dhe të vazhdueshme në 
aspekt të përqafimit të vlerave dhe parimeve të Konventës Evropiane si në 
kuptim të garancioneve juridike të cilat ofrohen me tekstin e Konventës 
Evropiane ashtu edhe praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut. Një manifestim i theksuar i këtij ndikimi të Konventës Evropiane 
është vetë Kushtetuta e Kosovës e cila në kapitullin 2 përcakton katalogun e 
lirive dhe të drejtave kushtetuese. Një krahasim i tekstit të Kushtetutës së 
Kosovës me dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
ndikon qartë shkallën e ngjashmërisë së të drejtave dhe lirive të garantuara 
në mes të akteve të sipërpërmendura dhe atë si në përmbajtje ashtu edhe në 
vetë aspektin e kufizimeve të përcaktuara. Për më tepër, siç kam potencuar 
me lartë neni 53 të Kushtetutës së Kosovës detyron autoritetet publike në 
Kosovë, veçanërisht autoritetet gjyqësore që me rastin e zgjedhjes së 
kontesteve gjyqësore të marrin parasysh praktikën e jurisprudencës së 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Rrjedhimisht, ky nen vendos 
detyrime të qarta kushtetuese për gjyqtarin që gjatë zhvillimit të procesit 
gjyqësor jo vetëm të kërkohet të vihen në jetë standardet e Konventës 
Evropiane por që në kontekst të përgjithshëm të merret në konsideratë 
Strasburgu si një mekanizëm gjyqësor vendimet e të cilit kanë pasur dhe 
vazhdojnë të kenë ndikim të fuqishëm në drejtim të unifikimit të 
standardeve dhe parimeve për sa i takon vënies së kufizimeve të ligjshme në 
ushtrimin e lirive dhe të drejtave të garantuara me legjislacion. Një 
domosdoshmëri të këtillë të referimit te praktika e Strasburgut e gjejmë më 
së miri të shprehur në përvojën gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese të 
Kosovës e cila në vazhdimësi ka nënvizuar rolin dhe ndikimin e Strasburgut 
në të zgjidhurit e rasteve konkrete. Së këndejmi në rastin Bislimi k. 
Ministrisë së Punëve te Brendshme, Këshillit Gjyqësor te Kosovës dhe 
Ministrisë së Drejtësisë, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka bërë atë çfarë 
përbën një referim konsistent në praktikën e Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut duke i dhënë nenit 53 të Kushtetutës së Kosovës rëndësinë 
e saj. Çështja e lëndës së kësaj kërkese ka qenë vlerësimi i 
kushtetutshmërisë së shkeljes së supozuar të lirisë së lëvizjes së 
parashtruesit të kërkesës të garantuar me Nenin 35 (2) të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës. Sipas parashtruesit të kërkesës, atij i është shkelur e 
drejta për t'u larguar nga vendi pasi i ishte refuzuar lëshimi i pasaportës, e 
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cila kërkohet për të udhëtuar jashtë vendit. Parashtruesi i kërkesës më tej 
kishte pohuar se në sistemin ligjor të Kosovës nuk ka mjete efektive juridike 
për ta ushtruar të drejtën e tij për t'u larguar nga vendi.9  Duke vendosur mbi 
pranueshmërinë e kërkesës, Gjykata Kushtetuese se pari shqyrtoi nëse 
parashtruesi i kërkesës kishte përmbushur kriteret për pranueshmëri, të 
përcaktuara në Kushtetutë. Në lidhje me këtë, Gjykata iu referua nenit 113.7 
të Kushtetutës, sipas të cilit “individët janë të autorizuar ta ngrenë shkeljet 
nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të 
garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha 
mjetet juridike të përcaktuara me ligj" dhe nenit 47.2 te Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese, i cili thotë se “individi mund të ngritë kërkesën në fjalë vetëm 
pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”. 
Pikërisht në lidhje me shterimin e mjeteve të rregullta juridike, Gjykata 
Kushtetuese i referohet praktikës gjyqësore të Strasburgut ku në mes tjerash 
përcaktoi se “sipas praktikës së mirëfilltë gjyqësore të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, parashtruesit e kërkesës duhet t'i shterin mjetet 
juridike vendëse që janë në dispozicion dhe efektive. Për më tepër, ky 
rregull duhet të zbatohet me një shkallë te fleksibilitetit dhe pa formalizëm 
të tepruar. Gjykata Kushtetuese argumentoi më tej se “rregulli i shterjes nuk 
është as absolut as në gjendje të zbatohet në mënyrë automatike; me rastin e 
shqyrtimit nëse ai është zbatuar, është me rëndësi të kihen parasysh 
rrethanat e posaçme të secilit rast individual. Kjo do të thotë ndër të tjera se 
ai duhet të ketë parasysh jo vetëm ekzistimin e mjeteve zyrtare juridike në 
sistemin ligjor të vendit në fjalë, por edhe kontekstin e përgjithshëm ligjor 
dhe politik në të cilin veprojnë, si dhe rrethanat personale te parashtruesit të 
kërkesës (shih aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ne 
rastin Akdivar kundër Turqisë, te 16 shtatorit 1996).”10 Duke i qëndruar 
besnikë jurisprudencës së Strasburgut, Gjykata Kushtetuese theksoi se 
“organet administrative janë element i shtetit qe e respektojnë sundimin e 
ligjit, dhe interesat e tyre përkojnë me nevojën për administrim te mirëfillte 
të drejtësisë. Ne rastet kur organet administrative refuzojnë ose dështojnë ta 
zbatojnë ligjin, apo vonohen, garancitë qe i gëzon një ndërgjyqës gjate fazës 
gjyqësore te procedurës nuk kane kurrfarë kuptimi”.  
 
 
 
 

                                                 
9 Shih rastin Valon Bislimi k. Këshillit Gjyqësor të Kosovës et.al. 
10 Ibid. 
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4. Standardet interpretative të Strasburgut në fushën e lirive dhe të 
drejtave të njeriut 
 
Për më tepër ndikimi i Strasburgut në sistemet juridike nacionale në çështjet 
që kanë përfshirë aspekte të kufizimeve të lirive dhe të drejtave kushtetuese 
përfshinë testin tri partitë si një udhërrëfyes për gjykatat nacionale me rastin 
e vendosjes së kufizimeve të ligjshme në ushtrimin e lirive dhe të drejtave të 
njeriut. Ndër parimet të cilat Gjykata Evropiane ka zhvilluar është parimi i 
margjinës së vlerësimit. Sipas këtij parimi autoritetet gjyqësore nacionale 
kanë të drejtë në suaza të legjislacionit të tyre që me rastin e vënies së 
kufizimeve në liritë dhe të drejtat e njeriut të marrin në konsiderate rrethanat 
shoqërore, traditën dhe aspekte të tjera të veçanta për të çmuar nëse masa e 
kufizimit është më e përshtatshme për të arritur qëllimin legjitim. Kjo 
çmuarje e lire e shteteve anëtare të Konventës Evropiane nuk do të thotë 
domosdoshmërish se shtetet anëtare kanë diskrecion të plotë me rastin e 
vendosjes së kufizimeve të ligjshme në ushtrimin e lirive dhe të drejtave të 
njeriut . Por ky parim shteteve nacionale ju ofron një hapësirë të vlerësimit 
me rastin e vënies së kufizimeve të ligjshme në ushtrimin e lirive dhe të 
drejtave të njeriut. Parim tjetër i rëndësishëm i zhvilluar nga jurisprudenca e 
Strasburgut është nëse ndërhyrja në ushtrimin e lirive dhe të drejtave të 
njeriut ka qenë e domosdoshme në një shoqëri demokratike dhe nëse 
kufizimet e bëra ka qenë të përcaktuara me ligj. Këto parime kanë ndihmuar 
në masë të konsiderueshme autoritetet nacionale në vlerësimet juridike dhe 
gjyqësore nëse një masë e ndërhyrjes ka qenë e drejtë në pikëpamje të 
pajtueshmërisë me përvojën jurisprudenciale të Strasburgut duke bërë në 
këtë mënyrë ndikimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mjaft të 
rëndësishëm në drejtim të unifikimit të politikës jurisprudenciale në fushën 
e kufizimeve të lirive dhe të drejtave të njeriut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


