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Honourable Guests and Dear Colleagues,  
 
On behalf of the scientific committee I would like to extend to you a cordial welcome 
and I want to thank you for your participation in this first meeting of International 
Young  Researchers Conference on Law, Human Rights in the 21st 
Century is the first international conference in a series of IYRCL Conferences.  
It will provide an opportunity for young lawyers from 11 different countries to  
exchange ideas and experience. 
 
Academic specialization often blindfolds academician’s perspective and prevents 
him or her to take into consideration the available knowledge from other areas of 
study. From that  perspective the conference provides a valuable opportunity for 
participants to engage in a stimulating exchange with others from diverse 
disciplines, traditions, and perspectives.  
 
The following sessions have been formed to accommodate the selected papers.  
1.   Human rights and the challenges of european integration 
2. Human rights in the reality of Balkans 
3. Human rights and democracy 
4. Human rights and media 
5. Case study on human rights 
6. Constitutionalisation of branches of law 
7. International protection of human rights 
8. Human rights and the criminal law 
 
I wish you a productive participation in the conference sessions and a pleasant 
travel experience in your stay in Tirana 
 
Dr. Ferdinand GJANA 
Conference Chairma 
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RELIGION IN THE NEW TURKISH CONSTITUTION: A NEED FOR CHANGE 
 
 

Albi Kocibelli 
 

PhD Candidate, Fatih University , Institute of Social Sciences ( Turkey) 
 

 
Abstract 
 
In 2007 Turkey entered into presidential crises after the ruling AKP decided to 
propose for President Abdullah Gul, One year after the chief prosecutor of the 
Supreme Court of Appeals applied to the Constitutional Court demanding the 
closure of AKP pretending it was hotbed of anti-secular activities after they tried to 
lift the veil ban regarding University education.  
 
These two issues gained new impetus of the debate regarding laicism’s definition 
and together with the adoption of the new constitution; they became the main 
discourse in the general elections that occurred afterwards.  
 
By taking the opportunity that the new Turkish constitution is in its formulation 
phase, this article aims to assess critically the actual Turkish Constitution with 
special emphasis on the notion of secularism and its implementation, by giving an 
option how they should be reconsidered from a liberal point of view in the new one. 
 
Keywords: Freedom of religion, Constitutional Court, Laiklik, Turkish Constitutionalism 

Introduction 

In 2007 Turkey entered into presidential crises after the ruling AKP decided to 

propose for President Abdullah Gul, who later became the first President in the 

history of the Republic whose consort is veiled. Such choice encountered harsh 

resistance from both military and the CHP establishment (BBC 2007), and brought 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

4 

the (in)famous Cumhuriyet Mitingleri, with their motto declaring that Turkey is laic 

and it will always remain as such. (Bendern 2007) In the same spirit the military 

made an official announcement stating: 

Recently the main issue emerging in connection with the presidential election 

has focused on a debate over secularism. This is viewed with concern by the 

Turkish armed forces. It should not be forgotten that the Turkish armed forces 

are partial in this debate and are a staunch defender of secularism. The 

Turkish armed forces are against those debates (questioning secularism) . . . 

and will display its position and attitudes when it becomes necessary. No one 

should doubt that. (cited in, Hashemi 2009, 154) 

One year after such events, the chief prosecutor of the Supreme Court of 

Appeals applied to the Constitutional Court demanding the closure of AKP 

pretending it was hotbed of anti-secular activities after they tried to lift the veil ban 

regarding University education (Today's Zaman 2008).  

These two issues gained new impetus of the debate regarding laicism’s 

definition and together with the adoption of the new constitution; they became the 

main discourse in the general elections that occurred afterwards. Indeed it was time 

when taking into consideration that different academic circles from Shiffrin, Yavuz, 

and Kuru to postmodern studies Sunder, An-Na’im, White, and Cagaptay were 

arguing that there were real problems in the conception of Kemalist laicism (Powell 

2010, 726). As Yilmaz states; “To those aware that laicism as a concept espouses the 

idea that religion and state are kept distinct and separate, this Turkish version of 

laicism would appear to be self-contradictory” (Yilmaz 2005, 389).  

After winning the 2011 election the AKP government promised a new liberal, 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

5 

civil constitution that would consider participation of the different classes of the 

society. Considering the past of Turkish constitutionalism this would be the first 

time of such a representation since none of the Constitutions till now has had the 

required political and democratic legitimacy. 

In this perspective this article aims to critically analyze the concept of Laicism 

and how the Turkish constitutional court has interpreted it, by giving an option how 

they should be reconsidered from a liberal point of view. In the first part of the 

article I shall give a brief introduction to Turkish constitutional history, than in the 

second part I will try to analyze the concept of secularism how it is envisaged in the 

Constitution of 1982 as well as the interpretation done by the Constitutional Court. 

In the third part I shall give options on how secularism and civil liberties have to be 

thought from a liberal point of view. Finally I will conclude stressing on the 

necessity for the change that is needed. 

Turkish Constitutional history 

The beginnings of the written constitutionalism in the Ottoman Empire may 

be traced back to the ninetieth century. It cannot be argued that the Ottoman Empire 

didn’t have a legal framework prior to that but rather that it was not codified in the 

strict sense. It was based on the Shariah, considered as the fundamental law of the 

land (Earle 1925, 76), decisions and fatwas of the Khadis and on the custom formed by 

such decisions. The non-Muslim citizens were allowed under the millet system to 

have their own organization of courts, judges as well as the usage of their respective 

legal principles in the private law sphere (Kucukcan 2002, 483). This first part of the 

article aims to give a general view of the evolution and the phases of the constitution 

formation process in Turkey, by focusing mostly on the concept of religious 

freedoms and the concept of laicism. 
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The first constitutional document in the codified tradition, which actually had 

a legal value, was the Senned-i Ittifak, signed in 1808 (Özbudun and Gençkaya 2009). 

The document throughout its articles stipulated the principles of fair taxation and 

ruling from the nobles as well as from the Sultan. Some authors claim that these 

written attempts to diminish the sultan power and imply rights and obligations onto 

him indeed form the first steps to Turkish constitutionalism even though was not 

used to further promote such cause (Shaw and Shaw 2002, 3). The Senned-i Ittifak has 

even been compared to the Ottoman Magna Carta, but practically it was just an 

agreement between the nobles and the Sultan. (Zurcher 2004, 28). 

In the aspect of freedoms according religious affiliation the first steps, were 

taken in the Tanzimat and Islahat Edicts, where basics human freedoms as well as 

equality before the law were reassured, to all the population living in the Ottoman 

Empire, but this time irrespectively to religion (Özbudun and Gençkaya 2009, 7). 

The first formal written constitution was declared during the reign of Sultan 

Abdulhamid II, in 1876 and was based on the Belgian Constitution that was 

introduced in 1831 (Zurcher 2004, 74). A committee of 28 members representing the 

military, civilians and the Ulema class, stipulated the draft. This effort established for 

the first time the legislative branch in the Ottoman Empire, the Meclis-i Umumi, 

which was composed on the Heyet-i Ayan, the Senate, and the Heyet-i Mebusan, the 

Representative House (Özbudun and Gençkaya 2009, 8). More importantly this 

constituted the first time of a long to be tradition, of taking as exclusive source 

western legal acts. Sometimes these acts were chirurgically transplanted and often 

they did not take into consideration the reality of Turkish society, by just resembling 

the up to bottom approach of the so said cultural revolution and modernization of 

the society. In the continuation of such reforms in 1916 and 1917 the Seyhulislam was 
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dismissed from participating to the cabinet meetings and the Sharia courts were 

incorporated under the Ministry of Justice, which served under secular principles 

(Berkes and Ahmad 1998, 169-172).  

In 1921 in order to have a workable legal framework in which to handle the 

necessities created during the Salvation war the Grand National Assembly stipulated 

a short constitution of 23 articles. It may be said that rather being a codified 

constitution it was a legal treatise, but it’s importance lays in the aspect that for the 

first time the sovereignty was represented by the GNA as the true representative of 

the people and not any more by the Sultan (Özbudun and Gençkaya 2009, 10).  

The Turkish Republic was created in 1923 and as a result the Sultanate was 

abrogated, by putting an end to the 623 years of the Ottoman Empire. The first 

constitution of Republican Turkey was introduced in 1924. It was approved by a 

quorum of 2/3, which eventually didn’t meant diversity of opinion since at that time 

the GNA was totally controlled by the Kemalists. Though the Caliphate had been 

abolished, at the very beginning this constitution stipulated that Islam was the 

official religion and several Islamic rituals were used during the oath of the members 

of parliament (Erdodan 1999, 377). These Islamic symbols were slowly swept away 

(Earle 1925, 85) until in 1937 the term of secularism was explicitly introduced for the 

first time (Erdodan 1999, 378). In this perspective in 1924 the educational system and 

it curricula was put under strict control of the state (Berkes and Ahmad 1998, 477) 

and in 1925, all the brotherhoods and Sufi movements were outlawed and closed 

down (Shaw and Shaw 2002, 384). As Gole states, since the introduction of the 

Republic the principle of democracy has been secondary to that of state secularism 

(Gole 2001, 19) and in order to legitimize such polices as pointed out by Esposito, 
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Islam revivalism was straightforwardly reduced to stereotypes such as Islam versus 

the West, Islam’s war with modernity etc. (Esposito 1999, 173).  

During the rule of the Democrat Party (DP) in the 50’, after the introduction of 

the pluralist party system, there was a reintroduction of some Islamic symbols in 

daily live as well as religious education in the public schools (Kucukcan 2002, 490-

491).  After the coup d’état in the 1960, which interrupted the 10-year rule of the DP, 

works for the introduction of a new constitution, which aimed to diminish the role of 

the executive, were undertaken. Firstly a committee composed of law professors and 

later a Constituent Assembly was established. For the first time religiously affiliated 

civil and political associations were explicitly prohibited (Erdodan 1999, 378), which 

once more was an infringement to the principle of the freedom of association since it 

cannot be presumed that such parties would change the secular character of the 

Republic.  

After the junta takeover of the 1980 the new constitution was formulated, 

which is still in use with exception of some minor amendments. The constitution 

was approved by 91,37 percent in a referendum of highly dubious legitimacy, under 

tremendous psychological and material pressure (Özbudun and Gençkaya 2009, 20). 

In the aspect of religious matters it was based practically on 2 main principles: 

furthering the concept of nationalized Islam and restricting it to the private sphere as 

a matter of individual conscience (Erdodan 1999, 378). But as stated also by Yilmaz: 

“Although, it has been claimed that the state in Turkey has tried to make religion a 

private belief that does not affect the public sphere with its adamant secularization 

ideology, this is not entirely true. The state has tried to make religion a ‘helping 

hand’ (Yilmaz 2005, 388). Indeed after the Presidency of Evren, in 1988 and later in 

2008 efforts were taken in order to liberalize at least in the universities the use of 
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headscarf, which have failed because of the rulings of the Constitutional Court 

against such provisions. 

With regard to the religious rights of the minorities in Turkey, there has been 

a status quo since the signing of the Lausanne Treaty in 1924. The Republic of 

Turkey under the Lausanne treaty considers just the Armenian, Greek Orthodox and 

Jews as minorities while other Christian minorities are not considered as such; the 

same may be said for non-Sunni Muslims (Kucukcan 2002, 475).  Even though 

Article 39 of the Treaty states that: “Turkish nationals belonging to non-Moslem 

minorities will enjoy the same civil and political rights as Moslems” (Treaty of 

Lausanne 1923) there have been problems primarily regarding education rights but 

also property rights of religious foundations such the case of Orthodox monastery in 

Heybeliada which has also been seen as a problem and a political criteria to be 

accomplished also by the EU (Usul 2008, 198). 

Turkey, religion and laiklik 

One of the major failures of most Arab and Western intellectuals today is that they 

have accepted without debate or rigorous scrutiny terms like secularism and 

democracy, as if everyone knew what these words mean. 

Edward W. Said (cited in, Hashemi 2009, 123) 

Through the Republican area, Turkey has underwent a social construction 

project in the name of reaching ‘contemporary civilization’, which for Turkish 

leaders meant Western and secular. (Shambayati 2007, 99) In all this ‘evolution’, the 

constitution formation processes have played an essential role. As it was seen in the 

first part of the article, since most of the constitutions derived as consequences of 

coups, the formation process has been highly political and indoctrinated. Kemalism, 
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the official ideology, which according to Zurcher, “never became a coherent, all-

embracing ideology” (Zurcher 2004, 181), always played a pivotal role. As a result in 

Casanova’s expression a Republic “too secular for the Islamists, too Sunni for the 

Alevis, and too Turkish for the Kurds” (Casanova 2006, 71), was formed. This part of 

the article shall try to examine the concept of secularism and religion, how it is 

administered in the Turkish Constitution of 1980 and respective courts. Such terms 

have a determinant importance and comprise a core element in the moral legitimacy 

of the constitution since religion is one of the central foundations that Turkish 

population identifies with. 

As Charles Taylor observes even nowadays, “it is not entirely clear what is 

meant by secularism.” (Taylor 1998, 31) The concept has been perceived in different 

manners from different scholars like Hobbes,1 Locke2 to Mill3

Besides all that, still without any concrete definition (Gunn 2004, 420), two 

dominant traditions of secularism have been seen in the West, the Anglo-American 

and the French, or passive and assertive secularism (Kuru 2007, 571). As Jeremy 

Gunn points out while in the United States secularism has a connotation of religion 

being protected from the excesses of the state in France laïcité protects the state from 

religion. (Gunn 2004, 9) Kuru in the same perspective delineates, Passive secularism, 

as a system that allows for the public visibility of religion by avoiding the 

establishment of any religion whereas Assertive secularism, excludes religion from 

, since its early 

beginnings. Other scholars, now days, are trying to trace its origins from the Wars of 

Religion (Taylor 1998, 31), to Church’s close identification with the ancien regimes 

and its conflict with the Enlightment scholars. (Hashemi 2009, 110)  

                                                           
1 See, Thomas Hobbes, Leviathan, edited by Richard Tuck (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 199. 
2 See, John Locke, “An Essay on Toleration” (1667), in Locke: Political Essays, edited by Mark Goldie, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 159. 
3 See, John Stuart Mill, On Liberty, edited by Gertrude Himmelfarb,(New York: Penguin Books, 1985), 66–67. 
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the public sphere and the state plays a crucial role as a social engineer which 

confines religion to the private domain. (Kuru 2007, 571)  

In order to point out the difference between the two, starting from their origin 

Patrice Higonnet notes, “the American Revolution was carried out through religion; 

by contrast, the French revolution was made against religion.” (Higonnet 2005, 9)  

The Turkish case is a mixture of both. The Liberation war was carried through 

religion, and the legitimacy ‘gained’ from it was used against religion. Although the 

Turkish nation-state modeled after French republican laïcité, (Casanova 2006, 70) the 

concept that brought laiklik was ‘developed’ further by trying to put religion under 

surveillance (Dressler 2010, 123) and to ‘enhance’ it according to the state needs and 

specifics. (Yilmaz 2005, 386-90) 

Alev Çınar describes how in the 1920s Ataturk was urging to find a remedy at 

once to the Islamic veil, which had “taken a central place in official discourse, where 

it was used as the symbol of backwardness, ‘barbarism’, and the oppression of 

women by the Ottoman state.”4

While trying to enhance and protect human rights and liberties, the state itself 

 (Çınar 2005, 62) As Bilgin states part of this ideology 

was a vision of social engineering, which was evidently present in the constitution, 

and it was seen as crucial to maintain those ‘fundamental characteristics of the State’. 

(Bilgin 2007, 137) Such ideology was also reflected in the 1982 constitution. In order 

to understand more explicitly it would be better to cite General Kenan Evren at 

length: 

                                                           

4 The remedy included images of women on the beach in their bathing suits, which was one of the most 
vigorously promoted images symbolizing Turkey’s devotion to Westernization (Servet-i Fünun, back cover page, 
1925). For more info see Alev Çınar, Modernity, Islam, and secularism in Turkey : bodies, places, and time, 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005), 63. 
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has certain rights and obligations as far as its continuity and future is 

concerned. We do not have the right to put the state into a powerless and 

inactive position. The state cannot be turned into a helpless institution ... 

Citizens should know that freedoms of thought and conscience exist. There 

are, however, limits to these freedoms; there is also a state founded by 

individuals that together make up a collectivity. The state in question protects 

the individuals. This state, too, has a will and sovereignty of its own. 

Individual freedoms can be protected to the extent that the will and the 

sovereignty of the state are maintained. (Cited in, Shambayati 2007, 110) 

Indeed the 1982 Constitution embraced all such rhetoric, which is visible 

starting from its preamble. After asserting that the Constitution is in conform with 

the “reforms and principles introduced by the founder of the Republic of Turkey, 

Atatürk, the immortal leader and the unrivalled hero” it states “that no protection 

shall be accorded to an activity contrary… principles, reforms and modernism of 

Atatürk and that, as required by the principle of secularism, there shall be no 

interference whatsoever by sacred religious feelings in state affairs and politics.” The 

totalitarian nature of the Constitution becomes even more visible in Article 4 which 

states that the first 3 Articles “shall not be amended, nor shall their amendment be 

proposed.” All of this was done under the pretext and motto “Sovereignty belongs 

to the nation unconditionally,” which as Yilmaz points out it should mean that 

sovereignty has been taken from individual oppressors and dictators and given to 

the community members, and not the opposite as it does in Turkey. (Yilmaz 2011, 

261) Of course that it is sarcastic to hear such a formulations now days where the 

living nature of the constitution and its ability to adapt to the society plays even a 

greater role. 
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Further implications to the concept of civil liberties and religious rights were 

caused in Articles 14 and 24, which respectively stated: 

“None of the rights and freedoms embodied in the Constitution shall be 

exercised with the aim of violating the indivisible integrity of the state with its 

territory and nation, and endangering the existence of the democratic and 

secular order of the Turkish Republic based upon human rights…” 

“… Acts of worship, religious services, and ceremonies shall be conducted 

freely, provided that they do not violate the provisions of Article 14… 

Education and instruction in religion and ethics shall be conducted under 

state supervision and control… No one shall be allowed to exploit or abuse 

religion or religious feelings, or things held sacred by religion, in any manner 

whatsoever, for the purpose of personal or political influence, or for even 

partially basing the fundamental, social, economic, political, and legal order 

of the state on religious tenets.” 

As Erdodan notes this has caused three major deviations in the Democratic 

life of Turkey (Erdodan 1999, 381-2). Firstly it disabled politicians and political 

parties from making reference to any religious conviction in the course of a political 

activity. Second, by stating “for personal influence” Article 24 indicates that this 

prohibition also applies to civil liberties, especially freedoms of speech and of 

association by damaging different newspapers, televisions and NGOs. Third, Article 

24 prohibits religious persons from making any assertions on social order, 

formulation that is widely open to interpretations, and has aimed to relegate religion 

to the private conscience, and vanquish it from the public sphere. Furthermore by 

stating, “education and instruction in religion and ethics shall be conducted under 

state supervision and control”, it tried to manipulate and control what citizens were 
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going to learn from religion, which exceeds also the notorious laïcité formulation of 

the French Republic. This was made even more obvious in Article 136 where it is 

required that the Department of Religious Affairs, exercise its duties in accordance to 

the principles of secularism. This organ, even though in a ‘secular’ republic, not only 

was put under the Office of the Prime Minister but also as Yilmaz notes, often it has 

been used to legitimate the government’s policies in the eyes Muslim believers. 

(Yilmaz 2005, 391)  

As Article 174 states, of course in ‘good’ spirit, all of the said reforms aimed 

“to raise Turkish society above the level of contemporary civilizations." But 

obviously, just writing them in the constitution would have been not sufficient to 

put them into practice.  

Many scholars have stated that the Ataturk-era reforms have been 

implemented by Jacobin means (Yegen 2007, 125). And to all who are familiar with 

the French revolution, the first thing that comes to mind while mentioning the 

Jacobins is the guillotine. The Turkish case wasn’t an exception to that either.  

By mean of the 1982 Constitution, a strong Constitutional Court was build, 

which took cynical measures against the  ‘enemies’ of the regime.5 Indeed as 

Haggard and Kaufman have argued, illegitimate regimes do establish decision-

making structures that can be counted on to pursue the guardian’s policy agenda 

without relying on elected institutions (Stephan Haggard 1995, 121). In this context, 

the Constitutional Court not only managed to find the definition of secularism6

                                                           
5 By such accretions it is not mean to underestimate the legitimacy and the work of the Constitutional Court but 
jut to point out how and embraced ideology may harm the democratic live and civil liberties in a country. 

; 

which according to her: 

6 As this article tried to point out, most of the leading scholars of the field still struggle to give a concrete 
definition to the term. 
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“is a civilized way of life which tears down dogmatism of the Middle Ages 

and constitutes the cornerstone of rationalism, science, improving concept of 

freedom and democracy, becoming one nation, independence, national 

sovereignty and the ideal of humanity. (…) Although it is defined as 

separation of state and religious affairs in a narrow sense and interpreted in 

different manners, the opinion that secularism is, in fact, the final phase of 

philosophical and organizational evolution of societies is also being shared in 

theory. (…) Secularism has accelerated modernization by preventing religion 

from replacing science in state affairs. Secularism cannot be narrowed to 

division of religion and state affairs. (…) In a secular state sacred religious 

beliefs should never be mixed with politics, civil affairs and legal regulations 

which shall be formulated according to needs of individuals and the whole 

society by using scientific data;” 7

but according to such definition, it achieved also to ban women who wear headscarf 

from the universities and public sphere, closed down almost all ‘islamist’ political 

parties and procure the presidential crises of the 2007. In this perspective different 

scholars have accused her for selective activism (Belge 2006, 653) and haven’t 

hesitated to label it as “an administrative attache of state elites in overseeing the 

political arena and transforming the society” (Shambayati and Kirdiş 2009, 767) or as 

the civilian alter ego of the army (Patton 2007, 349). 

 (cited in, Moe 2005, 23) 

Indeed such policies, undertaken by the Court, have affected and damaged all 

the public spheres especially the political and democratic live in Turkey. In order to 

comprehend the difference of the situation formed in Turkey, and the one present in 

other countries it would be appropriate to cite at length one of the speeches of the 
                                                           
7 Of course such definition would make Voltaire, Locke, Hobbes, Mill rethink once again of what they meant by 
secularism. 
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actual President of the United States of America: 

“Secularists are wrong when they ask believers to leave their religion at the 

door before entering into the public square. Frederick Douglass, Abraham 

Lincoln, William Jennings Bryan, Dorothy Day, Martin Luther King—indeed, 

the majority of great reformers in American history—were not only motivated 

by faith, but repeatedly used religious language to argue for their cause. So to 

say that men and women should not inject their “personal morality” into 

public policy debates is a practical absurdity. Our law is by definition a 

codification of morality, much of it grounded in the Judeo-Christian 

tradition.” (cited in, Hashemi 2009, 2) 

Albeit as, Taylor states, Democracy requires that each citizen or group of citizens 

speak the language in public debate that is most meaningful to them (Taylor 2007, 

531), it is known to all that this is not the case for ‘modern’ Turkey where Judicial 

authorities are misinterpreting the public with the private and the private with the 

domestic.8

A liberal approach to the new constitution 

 In a time that even the self-assured French laïcité is on the defensive and 

willing to make some concessions (Casanova 2008, 102), is time for Turkish laiklik to 

be reconsidered as well. The new constitution is, and has to be, a good opportunity 

for such a change. 

As this article has tried to show till know the evolution of the Turkish 

Constitution has been subject to a persistent and dominant ideology, which has 

deformed other concepts according to her. The main aim throughout such discourse, 
                                                           
8 Indeed while claiming to confine religion within he borders of the private they aimed the domestic, within the 
walls of houses where no body could see. Personal believe is still private even though it is visible to others, until 
it does not interfere or advance specific religious groups or ideologies. The U.S, where almost all the Presidents 
are members of different churches   is a good example for this.   
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has not been legitimizing ‘probable’ over thrones or shifts of the regime, but rather 

expressing that as all ideologies Kemalism and laiklik9

Seen from the actual perspective, it cannot be talked of secularism principle 

but just of social discrimination. While secularism is about allowing equal rights to 

different groups without exclusively privileging specific ones, in Turkey it has been 

all about implementing a specific ideology or better say dogma without leaving 

space to others.  

 as an end result, need also to 

be open to interpretation, allow themself to interact and as a result to adapt and take 

a more coherent form. 

Naturally that public activity should be regulated by pre-defined norms but 

such norms should be fair and allow the basic rights of the citizens. In Turkey such 

constrains have been justified by the ‘common’ good and the prosperity of the state. 

Even though de jure the constitution presumes that priority is given to collective 

rights over individual rights, de facto is seen that it is given priority to the ‘rights’ of 

marginal individuals over the rights of the collective. In such framework it may be 

said that the actual Constitution represents neither reality nor the will of the citizens 

of the Republic of Turkey.   

Indeed it is known that Constitutions resemble the identity of the nation they 

belong to.  As Bilgin puts it “… constitutions articulate a public ideology or 

philosophy, whether it is explicitly laid out in or inherently embedded in the text 

itself in various forms.” (Bilgin 2007, 123) Scholars like Brandon speak of 

constitutional failure, which according to him does not mean breakdown of the 

order, but rather describes a situation where the constitution is “unable to speak 
                                                           
9 The problem in Turkey should not be seen on a single dimension of secularism but as the problem of Kemalism 
interfering in all the spheres of live. It is this that the new constitution shall aim primarily to change and adapt to 
the present time. 
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coherently or more seriously, to sustain itself through constitutional interpretation or 

through discourse.” (Brandon 1999, 66) 

In such perspective Barnett argues, that while many focus on what the 

constitution is or is not, few focus on weather it is legitimate, in which case 

according to him  "it is not clear why we should care what it means."10

With this regard the actual Constitution of Turkey has many deficiencies and 

a new narrative is needed, which besides legal legitimization would legitimize it 

morally as well. A narrative that would include all the diversity that Anatolia 

encompasses.  As Habermas notes while pointing out the collective mean of the 

constitution: “The constitution sets down political procedures according to which 

citizens can, in the exercise of their right to self-determination, successfully pursue 

the cooperative project of establishing just conditions of life” (Habermas 1996, 263) 

The new constitution while trying to implement such just conditions has a 

considerable target in implementing the same conditions to the minorities as well, by 

looking to the actual and real situation not by taking for granted the status quo of the 

Lausanne treaty.  

 (Barnett 2003, 

121)  In the same spirit Fallon states that “many countries have had written 

constitutions that appeared on paper to meet high moral standards but ignored in 

practice or otherwise rendered meaningless through interpretation.” In such case 

according to him adjudging such constitutions morally legitimate would be at best 

an empty exercise and at worst a misleading one. (Fallon 2005, 1810) 

As Rawls argues in his classic, Political Liberalism, it is time that the 

constitution encompasses “the essentials of which all citizens may reasonably be 
                                                           
10 He continues by asserting that if the constitution is not legitimate than why on earth would anyone adhere to 
the commands of a law professor or philosopher or political scientist? For more info see, Randy E Barnett, 
"Constitutional Legitimacy," Columbia Law Review 103, (2003): 111-148. 
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expected to endorse in the light of principles and ideals accepted by them as 

reasonable and rational,” (Rawls 2001, 307) and not be a victim of mere ideologies 

which aren’t able to cope with the challenges of the present and that the future shall 

present. In such spirit it should be peoples decision to accept and endorse as 

reasonable and rational that covered people attend the so called public sphere, and 

not the decision of selected Courts which represents what is ‘rational’ to marginal 

groups. 

Obviously, also such groups should have the right to represent themselves 

and their ideology but according Koker’s formulation such institutions should “be 

seen as an instance of a Kelsenian utopia of legality11

Only such a constitution understanding may protect its citizens from the 

abuse of the state and not the state from its citizens. In doing so there is no harm 

neither to the integrity of the nation nor to the concept of democracy, which are so 

beloved by Turkey. Actually, in such approach there is no contradiction to Dahl’s 

core requirements for democracy

 rather than a guardian of an 

absolute constitution in the Schmittian sense,” (Koker 2010, 332)  

12

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This 

right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone 

or in community with others and in public or in private, to manifest religion 

 or to Turkeys awaited European Integration and 

to the EU Charter of Fundamental Rights, which states: 

                                                           
11 ‘utopia of legality’ is a system in which people are subject, as far as this is possible, only to the objective rule of 
laws, and not to the rule of men. 
12 (1) freedom to form and join organizations; (2) freedom of expression; (3) the right to vote; (4) the eligibility of 
all citizens for public office; (5) the right of political leaders to compete for support and votes; (6) availability of 
alternative sources of information; (7) free and fair elections; and (8) the existence of institutions for making 
government policies depend on votes and other expressions of preference. For more see Robert Dahl, Polyarchy: 
Participation and Opposition (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1971), 3. 
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or belief, in worship, teaching, practice and observance.” (Charter Of 

Fundamental Rights Of The European Union 2000) 

It did not make the United State less democratic, modern and secular than 

France, endorsing a more liberal secularism by aiming the equal approach to all of 

her citizens.  We are not presuming that Turkey should do the same mistake once 

more by chirurgical transplantation of alien ideology and practice but that without 

underestimating the general scholarship; Turkey has to become an example to 

herself.  

It is by looking to its own society that she should find the proper 

interpretations for secularism and civil liberties. The Abant platform, which gathers 

annually the most prominent academicians and public figures, may be a good start 

for that. As it was stated in the platforms declaration on “Islam and Secularism” held 

in 1998: 

“Within a legal framework, the state should be unbiased regarding religious 

beliefs and philosophical views. It should protect the citizens’ rights to believe 

or not believe and remove obstacles to the implementation of beliefs. 

Secularism is essentially an attitude of the state, and a secular state cannot 

define religion or pursue a religious policy. Secularism should not be used as 

a restricting principle in the definition and enumeration of basic rights and 

freedoms. 

Interference in the lifestyle of citizens and sensitive points in this issue lie at 

the source of a number of current difficulties in Turkey. Secularism is not in 

opposition to religion and it should not be understood as interference in 

people’s lifestyles. Secularism should broaden the field of individual freedom. 
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Especially it should not lead to discrimination against women, and shouldn’t 

deprive them of rights in public.” (cited in, Yavuz and Esposito 2003, 252) 

Yilmaz has pointed out how civil society movements have played a pivotal 

role in advocating human rights and transforming the general ideology of the 

masses. (Yilmaz 2011, 259-62) In this perspective, it is time for the NGOs, together 

with the Turkish society and political actors to play a fundamental role in the 

building the new constitution. As Stepan states, the true “lesson” of secularism, 

therefore, “should be not in the separation but in the constant political construction 

and reconstruction of the “twin tolerations.” (cited in, Hashemi 2009, 127-8) 

Conclusion 

As Bilgin notes the legitimacy of a constitution is based on its moral, legal and 

sociological foundations. (Bilgin 2007, 123) Indeed the democratic credentials of a 

constitution are manifested mainly in two areas; its creation and its content 

respectively. The constitution of Turkey has had major difficulties in both of them. 

Politicians and legislators affected by a common state ideology, in name of 

modernity, national unity and secularism, have been imposing despotic and non-

natural policies to their citizens. As a result a double standardization and 

discrimination has emerged in the social life, which has disabled people using their 

basic democratic rights.    

After the 2007 Presidential crises political parties have promised that they will 

engage in the formulation of a new liberal, civil constitution that would consider 

participation of the different classes of the society. It seems that is time for a wind of 

changes in Turkey’s life. A wind that most probably would bring the real meaning of 

peaceful coexistence that shall see in religious and ideological diversity a mean for 
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unity and not division. 

Like Gun argues, it is time for political leaders who, in the name of neutrality 

and tolerance, have caused such discriminations “to understand the prayer offered 

by the secular, anticlerical, godfather of tolerance and laïcité, Voltaire: 

Make us help each other bear the burden of our difficult and transient lives. 

May the small differences between the clothes that cover our weak bodies, 

between all our inadequate languages, all our petty customs, all our imperfect 

laws, all our foolish opinions, between all of the circumstances that seem so 

enormous in our eyes but so equal in Thine—may all these small nuances that 

distinguish the atoms we call men not serve as a basis for hatred and 

persecution” (cited in, Gunn 2004, 505). 

It is time for Turkish laiklik to be reconsidered; it is time for such policymaker to 

rethink their choices. The new constitution is, and has to be, a good opportunity for 

such a change. 
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Abstract 
 
In the domain of family life, the jurisprudential activity of the European Court of 
Human Rights ought to be underlined for its invaluable contribution to questioning 
the supremacy of the ‘dominant ideology of the family’ and consequently redefining 
the contours of the rights and responsibilities of fatherhood.  
In disputes over contact, although no discrimination is permitted on the grounds of 
the father’s marital status, the Court considers it legitimate to distinguish between 
married and unmarried fathers, denying the latter the rights which are ipso jure 
conferred on the former in order to reserve the advantages of legal fatherhood to 
meritorious unmarried fathers. In considering their appropriateness, the Court 
attaches considerable weight to the level of paternal involvement prior to parental 
separation and to the intention of fathers to maintain family ties with their non-
marital children despite the breakdown of their relationship.  
To the contrary, an analysis of the case-law pertaining to the employment of assisted 
reproductive technologies reveals the Court’s unpreparedness to adjust legal 
concepts to social and scientific developments and thus to dismantle socially- and 
culturally-informed ideologies. Although genetic relatedness per se is deemed 
insufficient to entail the protection of any father’s right to respect for family life, 
practices of functional parenting might, in turn, be displaced by the ideal of the 
“sexual family” .Albeit the judicial treatment accorded to unmarried fathers is 
symptomatic of the Court’s sharp departure from the so-called ‘marital 
presumption’, the redefinition of legal fatherhood around the notions of ‘intention’ 
and ‘commitment’ is desirable in all parenting disputes. In practice, the endorsement 
of a similar construction would promote men’s involvement in child-care activities 
and responsibilities and consequently reduce gender asymmetries that have 
traditionally characterised the domains of procreation and parenthood. ‘Intention’ 
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and ‘commitment’ being gender-neutral concepts, their incorporation within the 
legal definition of fatherhood would pave the way for the progressive concretisation 
of cooperative parenting, as opposed to exclusive or unequal parenting. 
 
1. Setting up the stage: Anne’s and John’s experiences 

One of the most globally pervasive stereotypes is the notion that childcare is 

women’s natural role and destiny. In the workplace, this assumption often translates 

in denials of promotion opportunities to women following childbirth or rejections 

for new jobs due to the presumed incompatibility of motherhood with high standard 

work performance. However, gender stereotyping negatively affects not only 

women’s, but also men’s lives. Apart from relegating women to the private sphere of 

the home, the assumption that women are better suited to fulfil caregiving roles 

frequently results in the exclusion of men from the intimate realms of love and care. 

In other words, as a consequence of the generalised view that all men are 

uninterested, ill-equipped or unable to undertake childcare responsibilities, “[men] 

often find themselves forced into breadwinning roles with limited opportunities for 

active caregiving”13

By definition, stereotypical beliefs tend to “essentialise” the experience of a 

particular social group, thus associating certain traits, behaviours, capacities, 

impulses or inclinations with men or women.

.    

14

                                                           
13 Rebecca J. Cook and Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2010), 11. 

 Therefore, by the mere fact that she 

was born biologically female, Anne is predetermined to become a mother and 

prioritise family commitments over work responsibilities, regardless of her 

reproductive capacity, specific emotional, social and financial circumstances as well 

as her individual wishes and ambitions. Analogously, precisely because John is 

14 Rikki Holtmaat and Jonneke Naber, Women’s Human Rights and Culture: From Deadlock to Dialogue (Antwerp: 
Intersentia, 2011), 57. 
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classified as a man, it is believed that he was brought into life with a preset destiny 

and role: that of the ‘breadwinner’, who works full-time and often overtime, without 

significant responsibilities for childcare or domestic work.15

To the extent that the aforementioned preconceptions are embedded in the 

dominant understandings of the work/family conflict, they leave no room for 

alternative arrangements; as a result, Anne’s and John’s ability to choose their own 

life plans according to their own preferences and values is severely hindered. The 

impact of stereotypes does not end with posing constraints on individual autonomy, 

but deviations from expected gender roles are met with various forms of 

punishment and devaluation. Hence, should John decide to take a career 

interruption and share the pleasure as well as the responsibility of raising his 

children with Anne, he will have to combat tremendous financial and social 

anxieties and pressures in order to establish his reputation as a childrearing father.  

  

Whilst social pressure per se can be resisted, its combination with economic 

forces is likely to prevent John from escaping the prescriptive dimension of gender 

stereotypes. John might not afford the luxury of unpaid time off work, unless Anne’s 

wage is high enough to avoid any dramatic reduction in the family income. Clearly, 

John’s participation in family life and his children’s development depends on Anne’s 

position in the labour market and vice versa. Should Anne be willing to realise his 

work aspirations despite being a mother, John’s uncooperative behaviour would 

seriously threaten her chances of succeeding. Therefore, apart from being 

predetermined, Anne’s and John’s destinies are interdependent.   

                                                           
15 Joan Williams, Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What to Do About it (New York: Oxford 
University Press, 2000), 24. She uses the concept of the ‘ideal worker’ as a synonymous of ‘breadwinner’.  
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Does the law have any significant role to play in settling the work/family 

conflict? Yes, it does. As argued by Joan Williams, this conflict does not stem from 

people’s personal choices or biological destiny, but it is a direct consequence of our 

system of organising market work and family work.16 This system being informed 

by long-standing, deeply ingrained, outmoded stereotypical beliefs, law is a 

powerful and indispensable means of encouraging the development of society by 

proposing new models of “good motherhood” and “good fatherhood”, thus 

reducing the harm of gender stereotyping on both men and women.17

The aim of the present paper consists in assessing whether the law has done 

its duty. In particular, I wish to determine how the European Union, both in its 

legislative and judicial capacity, as well as the ECHR system have approached the 

issue of reconciliation and parenthood. My ultimate goal is to understand whether 

the actors considered are supporting the emergence of an egalitarian model of the 

family or, to the contrary, are reproducing the ideology of “domesticity”

   

18, according 

to which women belong in the home because of their ‘natural’ predisposition to 

caring and raising children, while men belong in the market because of they are 

‘naturally’ competitive.19

Bearing in mind the interconnectedness between Anne’s and John’s destinies, 

I intend to place the main focus on the male side of the issue because of two sets of 

reasons. Although the existing patterns of work distribution have a more 

 In both ways, this has rarely been an explicit process thus 

my analysis seeks to dig deep into the relevant legislation an courts’ reasoning to 

disclose the underlying assumptions about parenthood.    

                                                           
16 Ibid, 37-38.  
17 On the role of the law in addressing gender stereotypes, see also Rangita De Silva De Alwis, “Examining 
Gender Stereotypes in New Work/Family Reconciliation Policies: The Creation of a New Paradigm for 
Egalitarian Legislation” 305 (2010-2011) Duke Journal of Gender Law and Policy, 314. 
18 A full account of the idea of ‘domesticity’ can be found in Williams’ book.   
19 Joan Williams, n.3 above, 1. 
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detrimental effect for women than for men, I perceive fatherhood as the terrain 

where the global struggle for gender equality ought to start off and where the major 

legal and social transformations ought to take place. Furthermore, the urgent need to 

protect women from discriminatory treatments in the workplace has led legal 

scholars – together with law-makers – to concentrate almost exclusively on the 

female dimension of the problem, thus conceptualising reconciliation as a purely 

women’s concern and losing sight of the whole.  

Recalling that achieving gender equality is not only about ensuring equal 

opportunities in the workplace, but it is also about providing men and women with 

equal caregiving opportunities, the present paper aims to shed light on this other 

side of the coin. After this introduction, Section 2 sketches out the current state of 

affairs in the EU, thus illustrating the relevant legislative initiatives and case-law of 

the European Court of Justice. Section 3 critically analyses the significant 

jurisprudence of the European Court of Human Rights – in particular, the recent 

judgment in the case Markin v Russia – with the view of identifying the construction 

of fatherhood endorsed by the Court. This exercise will be carried out on the basis of 

the theoretical framework laid out in the previous chapters. In particular, two of the 

three definitions suggested are particularly relevant to the domain of reconciliation: 

the ‘nurturing father’, namely the individual who is morally responsible for the child 

and intentionally ‘performs’ paternal functions; and, the ‘conventional father’, the 

person who is assumed to be the father according to the traditional ideology of the 

family – in simple terms, the breadwinner. This analysis will enable me to conclude 

whether the Strasbourg Court – differently from the EU legislator and the ECJ – is 

seeking to transform the social value attributed to childcare by promoting equal or 

shared parenting practices. 
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2. Reconciling Work and Family Law in the European Union: It Is All about 

Women 

Why do professional commitments and parental responsibilities conflict? Why does 

women’s labour market participation remain lower than their male counterpart? 

Why, despite women’s entry into the workforce, men’s involvement in childcare 

activities remain limited?  

At the EU level, these phenomena have been dealt with separately. In 

particular, an over-emphasis on the public domain has resulted in measures which 

conceive the attainment of gender equality in the workplace as prescending from 

any change in the private dimension of parenthood. Whilst demands for altering the 

workplace structures are at the core of the Union discussions, men’s attitudes and 

activities in relation to childcare are rarely questioned and debated.20

Otherwise stated, within the EU discourse, “reconciliation has been 

synonymous with accommodating women”

 As a result, the 

Union is missing an excellent opportunity to reconsider the rights and 

responsibilities of fatherhood and, more generally, to actively engage in the 

promotion of a gender-neutral model of the family.   

21. Since the adoption of the Equal 

Treatment Directive22

                                                           
20 Claire McGlynn, Families and the European Union (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), 87.  

 in 1976, the protection of women as regards pregnancy and 

maternity has represented a valid exception to the principle of equal treatment. As 

clarified by the European Court of Justice (ECJ) in the Hofmann case, the aim of 

gender-specific provisions is twofold: first of all, they seek to ensure the protection of 

a woman’s biological condition during pregnancy and thereafter; secondly, they are 

21 Eugenia Caracciolo and Annick Masselot, Reconciling Work and Family Life in EU Law and Policy (New York: 
Palgrave MacMillan, 2010), 53.   
22 Council Directive 76/207/EEC, OJ [1976] L39/40. 
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intended to safeguard the special bond between a woman and her child over the 

period which follows pregnancy and childbirth.23

In line with such protectionist approach, the Pregnant Workers Directive

  

24 

requires all the Member States to provide for a fourteen-week period of maternity 

leave, two of which must be compulsory.25 Although the first draft contemplated 

two unpaid days of paternity leave in connection with the birth of a child, the 

ultimate version omits to regulate the position of fathers.26

In spite of allocating the same amount of time to each parent, even the 

Parental Leave Directive

 Conceived as a health and 

safety instrument, the Pregnant Workers Directive does not depart from the aim of 

ensuring the mother’s physical wellbeing and, consequently, does not contest the 

limited role that fathers are currently playing in their family life.  

27 has failed to address the need for transforming the role of 

fathers, as a pre-requisite for equalising the relations between men and women. If, 

from a theoretical perspective, gender-neutrality constitute a fundamental step 

towards the achievement of equality, from a practical perspective, its ability to create 

a new set of norms for fatherhood might be constrained by various factors, including 

the structure of the right to parental leave, its duration and time limit as well as the 

level of financial compensation.28

In order to support the equal division of childcare responsibilities, the 

Directive constructs parental leave as an individual right, as opposed to a family 

entitlement. However, by specifying that the right at issue is not transferrable only 

  

                                                           
23 Case 184/83 Hofmann v Barmer Ersatzkasse [1984] ECR 3047, para 24.  
24 Council Directive 92/85/EEC, OJ [1992] L348/1.  
25 Ibid, Article 8.  
26 On this point, see D. Muffat-Jandet, “Protection of Pregnancy and Maternity”, Industrial Law Journal 20 (1991), 
76-79. 
27 Council Directive 96/34/EC, OJ [1996] L145/4.   
28 Caracciolo and Masselot, n.8 above, 74. 
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“in principle”29, the EU legislator allows Member States to move away from the 

suggested interpretation, thus remitting the decision on who will use the leave to the 

parents. The flexible structure envisaged by the Directive, complemented with the 

leave’s limited duration – at least, a twelve-week period30 – and, more importantly, 

its specific time-frame – “until a (child’s) given age up to eight years”31

The successful implementation of the Directive is further compromised by the 

lack of financial compensation offered to parents. As pointed out by Caracciolo and 

Masselot, this shortage functions as a deterrent for many working parents, in 

particular fathers.

 – results 

almost automatically in the leave being taken by the mother, thus reiterating 

stereotypes and gender segregation in the workplace. 

32 Certainly, only wealthy families can afford the luxury of unpaid 

parental leave. Furthermore, should families be able to bear the consequences of a 

drop in their income, women would represent the main leave takers, as they remain 

amongst the lower earners of society. By virtue of the interdependence between the 

public and the private spheres of life, “when women take leave they drop out of 

employment, […] and fathers drop out of sharing work in the home”.33

Similarly, albeit fathers’ presence is acknowledged and the option for Member 

States to bestow special rights on them is foreseen, the amended Equal Treatment 

 In other 

words, due to the scant use of parental leave by fathers, this provision has become a 

sort of ‘extended maternity leave’, thus cementing the image of women as primary 

caregivers and leaving the ‘nature’ of fatherhood untouched.      

                                                           
29 Clause 2(2) of the Framework Agreement in Council Directive 96/34/EC. 
30 Clause 2(1) of the Framework Agreement in Council Directive 96/34/EC. 
31 Ibid.  
32 Caracciolo and Masselot, n.8 above, 78. 
33 F. Deven, “Assessing the Use of Parental Leave by Fathers; Towards a Conceptual Framework”, in B. Peper, A. 
Doorne-Huiskes, and L. Dulk (eds), Flexible Working and Organisational Change: The Organisation of Working and 
Personal Life (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2005), 263.  
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Directive34 and the Recasting Directive35 do not even minimally disrupt the current 

state of affairs. Both instruments require that the same level of protection accorded 

to maternity leave is granted in connection with paternity and adoption leaves, on 

condition that Member States have already incorporated such arrangements into 

domestic legislation.36

Far from conferring specific rights upon fathers, the Charter of Fundamental 

Rights merely restates the existing position in Community Law. According to the 

2000 Council Resolution on the Balanced Participation of Women and Men in Family 

and Working Life, the beginning of the twenty-first century was meant to represent 

a symbolic moment to revise the social contract on gender and establish de facto 

equality of men and women in the private and public spheres as a condition for 

democracy.

 Clearly, by identifying the equal treatment of male and female 

workers upon their return from childcare leave as its primary concern, the EU 

legislator demonstrates that it has lost sight of the almost inexistent – at least, in 

substantial terms – recognition of paternity rights across Europe. As a result, it 

misses a critical step towards the development of egalitarian parenting practices, 

namely the establishment of paternity leave as an enforceable individual right.  

37 However, the potential of this new phase has been promptly denied by 

the provisions enclosed in Article 33, which were already out-of-date before the 

Charter had even entered into force.38

                                                           
34 Directive 2002/73/EC, OJ [2002] L269/15. 

 For our purposes, Article 33(2) is particularly 

problematic: by providing for paid maternity leave, (unpaid) parental leave and 

omitting any reference to paternity leave, this provision inevitably suggests a 

35 Directive 2006/54/EC, OJ [1996] L204/23. 
36 Article 2(7) amended Equal Treatment Directive ; Article 16 Recasting Directive.  
37 Resolution of the Council and the Ministers for Employment and Social Policy, meeting within the Council of 
29 June 2000 on “The Balanced Participation of Women and Men in Family and Working Life”, OJ [2000] C218/5.  
38 Caracciolo and Masselot, n.8 above, 43.  
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hierarchical gendered pre-eminence of motherhood over fatherhood in relation to 

childcare.39

 A similar preference emerges also from the jurisprudence of the European 

Court of Justice which, despite its commitment to gender equality, has remained 

faithful to the “rusty and trusty formulae of yesteryear”

     

40

On the wake of its earlier jurisprudence of the mid-1980s

, thus avoiding innovation. 

Indeed, until very recently, the Court has repeatedly excluded the incompatibility of 

disparities between maternity and paternity leave entitlements with the principle of 

equal treatment of men and women. As discussed below, the Court has not proven 

sufficiently progressive to modernise its approach to reconciliation and parenthood, 

in a way which re-envisions childcare in the image of both men and women.  

41, in the Abdoulaye 

case42, the Court dismissed a claim that a payment granted to women when taking 

maternity leave constituted discrimination against men. Underpinning this 

judgment was a belief that the contested entitlement was necessary to compensate 

the occupational disadvantages inherent in maternity leave. However, by 

underlining the ‘unique’ position of women taking maternity leave, this ruling 

contributed to exclude men from the societal significance attached to the birth of a 

child and, in so doing, to perpetuate the same discrimination which the Court was 

attempting to redress.43

                                                           
39 McGlynn, n. 7 above, 97.  

            

40 I take this expression from Joseph Weiler, “Editorial: Does the European Union Truly Need a Charter of 
Rights?” 6 (2000) European Law Journal 95. However, as the contribution’s title shows, Weiler’s comment related 
to the, at the material time, forthcoming Charter of Fundamental Rights.  
41 In particular, Case 163/82, Commission v Italy [1983] ECR 3273 and the Hofmann case (n.10 above).   
42 Case C-218/98 Abdoulaye v Regie nationale des usines Renault SA [1999] ECR I-5723 ; [2001] 2 CMLR 18. On this 
judgment, see Clare McGlynn, “Pregnancy, Parenthood and the Court of Justice in Abdoulaye” 25 (2000) European 
Law Review 654-62.  
43 McGlynn, n.7 above, 102.  
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Similarly, in the case of Lommers44, the Court justified the reservation of 

nursery places for female civil servants, except in cases of emergency, as a measure 

of positive discrimination which was designed to “eliminate or reduce actual 

instances of inequality which exist in the reality of social life”45. In so holding, the 

Court legitimised and reproduced the stereotypical assumption that childcare falls 

within the primary responsibilities of mothers. Moreover, the emphasis placed on 

the exception in favour of fathers ‘who take care of their children by themselves’ 

further problematised the Court’s approach to parenthood.46

Against this background, in the recent case of Roca Alvarez

 To acknowledge single 

fatherhood as the sole exception to the rule, as this judgment has done, is to bolster 

the confinement of fathers to a subsidiary role in the upbringing of their children. 

47, the Court 

invalidated a Spanish law that treated employed mothers and fathers differently in 

relation to flexible work schedules for feeding the baby.48

                                                           
44 Case C-476/99, Lommers v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [2002] ECR I-2891; [2004] 2 CMLR 49. 

 Under the relevant 

legislation, women were entitled to time off during the working day to breastfeed a 

child under the age of nine months. Having regard to the development of alternative 

feeding arrangements, the right at stake became subsequently detached from the 

biological fact of breastfeeding and the time off was consequently made available to 

both fathers and mothers. However, whilst female workers were independently 

entitled to a reduction in working time, male workers could claim the leave only 

inasmuch as it was derived from the respective mothers. Otherwise stated, while a 

female employee was granted time off work regardless of the employment status of 

the child’s father, the latter was entitled to exercise the right concerned only if the 

child’s mother was likewise an employee. Hence, should the mother be self-

45 Ibid, para 32.  
46 McGlynn, n.7 above, 106. 
47 Case C-104/09, Pedro Manuel Roca Alvarez v Sesa Start Espana ETT SA [2010] ECR 609.  
48 The domestic provisions in question are indicated in the judgment at paras 11-14. 
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employed thus not eligible for the leave at issue – like in the case of Roca Alvarez – 

the father would be also denied such entitlement.  

In the present case, the ECJ stated that, since the positions of a father and a 

mother are comparable with regards to their possible need to reduce their working 

time to look after their child, the contested measure established a difference in 

treatment on the grounds of sex between employed mothers and employed fathers.49 

Continuing, the Court investigated whether this difference in treatment fell under 

the exceptions of Article 2(3) and (4) of  the Equal Treatment Directive50, according to 

which Member States have the right to retain or introduce provisions which are 

intended to ensure the protection of women, particularly as regards pregnancy and 

maternity, or to promote equal opportunities for men and women.51

In relation to the first exception, the fact that the leave could be used by 

employed fathers, and not only but employed mothers, indicated that the contested 

measure was no longer designed to protect a woman’s biological condition 

following pregnancy, but had to be regarded as time purely devoted to the child.

 According to 

the Court, neither of these justification grounds were applicable to the present case.  

52 

Therefore, the leave could not be invoked as a legitimate gender-specific provision 

because it was accorded to workers “in their capacity as parents”53

As regards the promotion of equal opportunities, the Court emphasised that 

the fact of reserving the right-holder’s legal status to employed mothers was “liable 

to perpetuate a traditional distribution of the roles of men and women by keeping 

. 

                                                           
49 Ibid, paras 24-25. 
50 Directive 76/207: Article 2(3) refers to the protection of women, while Article 2(4) relates to the promotion of 
equal opportunities.  
51 Roca Alvarez judgment, para 27. 
52 Ibid, paras 28-31  
53 Ibid, para 31. 
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men in a role subsidiary to that of women in relation to the exercise of their parental 

duties”.54 Hence, far from compensating for the disadvantages suffered by women in 

keeping their job following childbirth, the policy at stake could further jeopardise a 

woman’s professional career by “limit(ing) her self-employed activity (to) bear the 

burden resulting from the birth of her child alone, without the child’s father being 

able to ease that burden”55

Although the Court reached the correct judgment in the case of Roca Alvarez, 

its legal reasoning did not signal a sharp change in direction. Although the 

statements related to the second justification ground could be seen as progressive, 

the reference to the Hofmann formula

.    

56 as regards the exception under Article 2(3) 

casts serious doubts on the Court’s actual departure from its previous jurisprudence. 

If, on the one hand, the Court acknowledged the detrimental consequences of gender 

stereotypes and fixed parental gender roles, on the other hand, it left the door open 

for socially-constructed gender-specific generalisations, which could be deployed to 

enhance substantive rather than formal equality.57

To recognise that mothers and fathers ought to be treated equally in 

connection with the upbringing of children certainly represents a remarkable step 

towards the promotion of an egalitarian model of family. However, following the 

Court’s reasoning, if the leave at stake was to remain attached to the biological fact 

of breastfeeding, the difference in treatment would be justified as necessary to 

  

                                                           
54 Ibid, para 36. 
55 Ibid, para 37. 
56 As to Article 2(3) of the Directive, the ECJ has, since the Hofmann judgment, held that measures aimed at 
protecting a woman’s biological condition during and after pregnancy or her special bond with the child during 
the period that follows childbirth are compatible with the principle of equal treatment between men and women. 
See n.10 above. 
57 Julie C. Suk, “From Antidiscrimination to Equality: Stereotypes and the Life Cycle in the United States and 
Europe” 75 (2012) American Journal of Comparative Law 83. 
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protect the health of the mother as well as her special relationship with the newborn 

child. Thus, as McGlynn rightly observes, “we have a situation where parents are to 

be treated equally, except where they are legitimately not treated equally”.58

In conclusion, although the Union does not enrich the debate around 

reconciliation and parenthood, it does contribute to it by omitting to contest the 

status quo. By abstaining from any significant incursions within the terrain of 

fatherhood, the Union indirectly supports an outmoded image of the ‘good father’, 

which is firmly anchored to the gendered division of labour, as a corollary of the 

ideal of the “sexual family”

 

However, the line drawn between ‘good’ and ‘bad’ generalisations is not sufficiently 

clear and the fact that the Court recognised the danger of gender stereotyping in the 

framework of the discussion concerning the ‘equal opportunities exception’ (Article 

2(4) of the Directive), and not in relation to the ‘motherhood exception’ (Article 2(3)), 

is likely to curtail future attempts to ensure equality for mothers and fathers. 

59

3. The Strasbourg Court: Taking a New Transformative Path    

. In spite of the evolving perceptions of what is socially 

deemed to be an acceptable, or even an optimal, childcare arrangement for working 

parents, the legal story continues to tell us that the ‘good father’ – thus the person 

who deserves the attribution of parental rights, in conjunction with responsibilities – 

is not the one who voluntarily withdraws from the labour market to care for his 

child, but the breadwinner. Not even the Court of Justice, in its interpretative 

capacity, has succeeded in defeating the traditional ideologies of motherhood and 

fatherhood, thus reconceptualising childcare as a joint concern and responsibility.  

                                                           
58 McGlynn, n.7 above, 107. 
59 M. Fineman, The Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies (New York, 
Routledge, 1995). 
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Considering that the European Convention on Human Rights is to be interpreted as 

a ‘living instrument’, it falls within our legitimate expectations that the traditional 

ideologies of motherhood and fatherhood are revisited in response to evolving 

standards, practices and expectations. However, as pointed out in my previous 

writings, the Strasbourg Court does not always feel prepared to dismantle old 

ideologies and thus to promote the adjustment of legal concepts to the changing 

nature of social and family lives. For instance, despite the prohibition of 

discrimination based on parental marital status, the Court considers it legitimate to 

reserve the privileges of legal fatherhood, which are conferred ipso jure on married 

fathers, only to those unmarried fathers who show their fitness to parent.60

 As mentioned above, reconciliation is clearly a domain where the need for 

redefining the rights and responsibilities of fathers emerges as incontrovertible fact. 

Interestingly, the Strasbourg Court has just been offered a chance to re-examine its 

jurisprudence on sex discrimination and, in so doing, to expand the role of fathers 

beyond financial provision. More specifically, the legal question put forward to the 

Court in the case of Kostantin Markin v Russia was whether the refusal to grant 

parental leave to male military personnel, when such entitlement was available to 

servicewomen, constituted a discrimination on the grounds of sex.

  

61

In the above case, the applicant was a military serviceman and father of three 

children. Following his divorce with the mother of his children, he was left to raise 

them alone. His children being very young at that time, Markin applied for three 

 

                                                           
60 With regards to the rights of unmarried fathers, the paradigmatic cases are: Sahin v Germany Application No 
30943/96 8 July 2003 ECtHR; Sommerfeld v Germany Application No 31871/96 8 July 2003 ECtHR. 
61 Konstantin Markin v Russia Application No 30078/06 7 October 2010 First Section, 22 March 2012 Grand 
Chamber. For the sake of accuracy, I wish to specify that this is a case of double- or otherwise called 
intersectional discrimination. In the present case, the difference in treatment suffered by Markin is the result of a 
mix of two different grounds of discrimination, the latter being sex and military status. Under Russian law, 
indeed, men who are civilian workers are entitled to three years’ parental leave, in the same way as women are.  
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years’ parental leave allowance. His request was denied because, according to the 

law, a leave of such duration could only be granted to military servicewomen. What 

is particularly interesting, from a gender perspective, is the justification provided by 

the Russian Constitutional Court, when rejecting Markin’s application: “By granting, 

on an exceptional basis, the right to parental leave to servicewomen only, the 

legislature took into account, firstly, the limited participation of women in military 

service and, secondly, the special role of women associated with motherhood”.62

On 22 March 2012, the Grand Chamber – confirming the Chamber’s findings – 

held that the difference in treatment, of which the applicant was a victim, could not 

be considered reasonably or objectively justified; thus, there had been a violation of 

Article 14 in conjunction with Article 8. Clearly, this has to be considered a landmark 

decision in the context of redefining the rights and responsibilities of fatherhood and 

the Court’s reasoning can be viewed as progressive in many regards.  

 Having 

exhausted all domestic remedies, Markin lodged an application with the Strasbourg 

Court arguing that the refusal to grant him parental leave amounted to 

discrimination on account of sex, thus breaching Article 14 of the Convention taken 

in conjunction with Article 8.  

First of all, the Court acknowledged that, in so far as the role of taking care of 

the child is concerned, men and women are “similarly placed”.63

                                                           
62 Grand Chamber decision, para 34 (emphasis added). The Constitutional Court pointed at the limited 
participation of women in military service to entail that their entitlement to parental leave did not have any 
impact on the fighting power and operational effectiveness of the armed forces. However, due to its limited 
relevance for the purposes of this paper, the Court’s response to the ‘national security’ justification is not herein 
considered.    

 Once established 

that, for the purposes of parental leave, the applicant, a serviceman, was in an 

analogous position to servicewomen, the Court went on to examine whether very 

63 Ibid, para 132. 
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weighty reasons had been put forward for such a difference in treatment to be held 

compatible with the Convention.64

When considering the Government’s argument relating to the special role of 

women in the upbringing of children, the Court deserves to be applauded for 

overturning its previous judgment in the case of Petrovic v Austria.

  

65 In the latter, a 

distinction on the basis of sex with respect to parental leave entitlements was found 

not to be in violation of Article 14 because, at the material time (the 1980s), there was 

no European consensus concerning the matter at issue.66 However, the Court noted 

that, since the adoption of the judgment in the Petrovic case, the legal situation had 

evolved: in the majority of Contracting States, including Russia, parental leave 

entitlements had been made available to both civilian men and women.67 In the 

Court’s view, this was an unequivocal sign that contemporary European societies 

had gradually moved towards a more equal sharing between men and women of 

childcare responsibilities and that, most importantly, the men’s caring role had 

gained recognition.68

Most importantly, the Court’s ruling ought to be praised for clarifying 

‘beyond any reasonable doubt’ that gender stereotypes and prejudices do not 

 Thus, unlike the Austrian authorities, the Russian Government 

could no longer rely on the absence of a common standard between the Contracting 

States to justify the difference in treatment in connection with parental leave.  

                                                           
64 Ibid, para 137. The first case in which the Court laid down the ‘very weighty reasons’ rule was Abdulaziz, 
Cabales and Balkandi v United Kingdom (1985). According to this rule, whenever a State makes a distinction on the 
grounds of sex, the provision or practice at issue must be subjected to an intensive scrutiny.     
65 Petrovic v Austria Application No 20458/92 28 February 1998.  
66 The key points arising out of the Court’s decision in the Petrovic case are recalled by the Grand Chamber in the 
present case. See para 139.  
67 Ibid, para 140. 
68 Ibid. 
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amount to sufficient justification for a difference in treatment. In explaining what the 

‘very weighty reasons’ test entails, the Court claimed that:  

 

“In particular, references to traditions, general assumptions or prevailing social 

attitudes in a particular country are insufficient justification for a difference in 

treatment on grounds of sex. For example, States are prevented from imposing 

traditions that derive from the man’s primordial role and the woman’s secondary 

role in the family.”69

In so holding, the Court condemns the deep-rooted belief that there exist a special 

biological and psychological connection between the mother and the child in the 

period following the birth as scientifically unfounded.

  

70

Moreover, by defining the role of women in the family as ‘secondary’, the 

Court highlights that social recognition and prestige are inversely proportional to 

involvement in childcare and family work, while directly proportional to paid work 

commitments. Apart from raising women’s inferiority in the public sphere as a result 

of gender stereotypes, the Court throws light on the other side of the coin, namely 

the inferior status of fatherhood within the domain of care, as compared to 

 Thus, by overtly disrupting 

one of the oldest stereotypes in the book, namely the caregiving mother/wife and 

breadwinner husband/father idea, the Court clearly embarks on a new 

transformative path of change. In fact, differently from the ECJ in the Roca Alvarez 

case, the Strasbourg Court does not merely name the ‘motherhood exception’ as a 

gender stereotype, but it goes so far as to contest it.  

                                                           
69 Ibid, para 127. 
70 Ibid, para 132. 
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motherhood. In discussing the doctrine of positive discrimination as a potential 

justification for the discrimination in question, the Court explained that: 

“The different treatment of servicemen and servicewomen as regards entitlement to 

parental leave is clearly not intended to correct the disadvantages position of women 

in society or “factual inequalities” between men and women. […] Such difference 

has the effect of perpetuating gender stereotypes, and is disadvantageous both to 

women’s careers and to men’s family life.”71

 

 

Thus, the Court appears to have grasped the structural nature of the discrimination 

at issue. The open recognition of the two-sided harm of gender stereotypes 

constitutes an essential premise from which a “transformative equality” project can 

be developed.72

Accordingly, the Court takes on board the views of servicemen who are also 

fathers with primary responsibilities and it shows itself particularly sensitive to the 

suffering of those who were denied parental leave. In addressing the Constitutional 

Court’s intimation that a serviceman wishing to look after his children was free to 

resign from the armed forces, the Chamber noted that:  

 Indeed, this acknowledgement conveys the valuable idea that 

dealing exclusively with the female side of the problem, thus ameliorating the 

conditions of women in the workplace, does not eliminate the underlying causes of 

exclusion, but it merely addresses its manifestations. 

                                                           
71 Para 141. 
72 The concept of “transformative equality” has been employed by various authors. In particular, see Cook and 
Cusack, n.1 above, at 6 and 8; Holtmaat and Naber, n.2 above, 26-7.   
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“Servicemen are thereby forced to make a difficult choice between caring for their 

new-born children and pursuing their military career, no such choice being faced by 

servicewomen.”73

Otherwise stated, men are victims of their own success. Albeit the Court does not go 

as far as to discuss States’ positive obligations in the context of equality, it 

contributes to the realisation of transformative equality by dismantling the 

“traditional ideology of the family”

 

74

father’. As mentioned above, this conventional construction of fatherhood goes hand 

in hand with the breadwinner model. Thus, the Court’s departure from such 

construction amounts to saying that primary commitment to paid work per se can no 

longer guarantee the legal status of fatherhood, at least within the domain of 

childcare. To the contrary, fathers ought to be accorded parental rights and 

responsibilities, more particularly the right to parental leave, by virtue of their 

intention and commitment to look after their children, coupled with evidence of 

nurturing practices. 

 and, as a result, by repudiating a legal 

construction of fatherhood which is based on what society perceives as a ‘good 

Having regard to the circumstances of the present case, the particular position 

of the applicant in relation to his children explains and renders the Court’s 

endorsement of a functional approach to fatherhood further visible. On 30 

September 2005, Markin’s wife gave birth to their third child.75 On the same day, a 

court granted her petition for divorce.76

                                                           
73 Chamber decision, para 58. Clearly, although the primary focus is placed on men, the potential scope of this 
statement is much wider because women are also forced to make this ‘difficult choice’, if not to face the ‘double 
burden’.  

 On 6 October 2005, Markin and his former 

74 McGlynn, n.7 above, 23. 
75 Grand Chamber decision, para 12. 
76 Ibid.  
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wife entered into an agreement, under which the applicant would raise the children 

alone and the mother would pay maintenance for them.77

This description clearly fits into the functional construction of fatherhood and, 

albeit not explicitly acknowledged in the judgment, it seems reasonable to suppose 

that Markin’s nurturing intention combined with evidence of the actual care given to 

his children played a decisive role in defining the outcome of the case. At the same 

time, in light of the applicant’s difficult family situation, it appears legitimate to 

argue that his role as primary carer was another, or even the sole, determining factor 

in the finding of a violation of the Convention.   However, the latter assumption 

ought to be categorically excluded. After the Chamber’s judgment, indeed, new 

relevant circumstances emerged that casted doubt about the accuracy of the factual 

account initially provided: as submitted by the Government, Markin had remarried 

his former wife in April 2008, they had together a fourth child in August 2010 and, 

apparently, they had never ceased to live together.

 Albeit the specific 

circumstances surrounding the divorce remain unknown to us, this agreement has to 

be read as a clear manifestation of Markin’s intention to act as a parent. Moreover, 

the applicant’s desire to become/remain involved in the life of his children is further 

confirmed by the institution of proceedings aimed at opposing the national 

authorities’ refusal and thus at obtaining three years’ parental leave. Finally, 

Markin’s actual participation in his children’s development can be also inferred from 

his systematic absences from the place of work, for which he was repeatedly 

disciplined.  

78

                                                           
77 Ibid, para 13.  

 Nonetheless, the Grand 

Chamber upheld the Chamber’s ruling, thus demonstrating the irrelevance of 

78 Ibid, para 41.  
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Markin’s family situation in assessing the compatibility of the parental leave policy 

with the Convention.  

To conclude, the ECtHR deserves to be commended for the all-inclusive 

manner in which it approached the reconciliation issue. Unlike the ECJ 

jurisprudence, the analysis carried out by the Court goes to the roots of structural 

gender discrimination, thus naming and contesting wrongful gender stereotyping. 

As argued by Cook and Cusack, this attitude is “central to the effectiveness of efforts 

to eliminate (discriminatory) practices”.79

Concluding Remarks  

 Indeed, it is precisely by acknowledging 

and exposing the two-sided harm of the breadwinner model that the Court reaches 

the ground where the major changes ought to take place, namely the private sphere 

of parenthood. Clearly helped by the circumstances of the present case, the Court 

suggests the re-conceptualisation of fatherhood around the notion of ‘intention’ and 

‘nurture’ as the way forward to a more equal sharing of childcare responsibilities 

between men and women.  

Feminist legal theorists have long since challenged the employment of human rights 

tools as a means for achieving changes in family practices. Martha Fineman, for 

instance, argues that the progressive assertion of individual rights and 

responsibilities has hampered the development of a “concept of collective 

responsibility for children”.80

                                                           
79 Cook and Cusack, n.1 above 40. 

 From a practical perspective, however, whether or not 

the criticised shift from the ‘family’ to the ‘individual’ has counteracted the 

development of egalitarian parenting practices remains controversial. 

80 Fineman, n.45 above, 199.  
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For example, Article 8 ECHR, as interpreted by the Court, constitutes a 

beautiful example of how the adoption of a rights-based approach can contribute to 

strike a fair balance between individual rights and duties to family.81

This brings me to the initial question: has the ECtHR done its duty in order to 

promote a more equal sharing of childcare responsibilities between men and 

women? Having regard to the judgement in Markin, the answer can only be positive. 

In particular, there are three main reasons for praising the Court’s intervention: first 

of all, it was able to appreciate the structural nature of gender discrimination; 

secondly, it rendered explicit and problematic what society perceives as being a 

‘good father’; finally, it embarked on a new transformative path by dismantling the 

conventional construction of fatherhood and replacing it with a functional definition.      

 More 

specifically, the Court’s decision in Markin as well as its jurisprudence concerning 

the rights of unmarried fathers demonstrate that moving beyond the surface of the 

family to the interests and needs of the individual family members does not 

compromise, but rather enhances the relational dimension of the family unit by 

contributing to the realisation of children’s welfare and the wellbeing of other 

caregivers. 

 

 

 

 

 

                                                           
81 In response to the feminist critique of rights as anti-family, see Savitri Goonesekere, “Human Rights as a 
Foundation for Family Law Reform” 8 (2000) International Journal of Children’s Rights 83-99. 
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MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KUADËR TË LUFTËS KUNDËR 

TERRORIZMIT: PRAKTIKË GJYQËSORE NGA GJYKATA SUPREME 
AMERIKANE DHE GJYKATA EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

 
Arbër Lloshi 

 
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri. 

 
Abstrakt  
 
Më 11 Shtator 2001, persona të armatosur rrëmbyen katër avionë civilë dhe i 
përdorën në realizimin e një serie sulmesh terroriste me pasojë humbjen e rreth 3,000 
jetëve njerëzore dhe mbi 20 trilionë dollarë amerikanë dëme ekonomike.  
Si kundërpërgjigje ndaj këtyre sulmeve, Presidenti i atëhershëm amerikan George 
W. Bush do të shpallte “Luftën Kundër Terrorizmit”, si rrjedhojë e së cilës, shtete të 
ndryshme zgjeruan bashkëpunimin në luftimin e këtij fenomeni në fusha të 
ndryshme si: ushtarake, politike, ekonomike, dhe legjislative (përmes miratimit të 
legjislacionit të ri anti-terrorizëm).  
Por, në të njëjtën kohë, Lufta Kundër Terrorizmit do të parashtronte probleme 
serioze në drejtim të mbrojtjes dhe respektimit të të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut. Kjo, pasi në kuadër të kësaj lufte do të kryheshin shkelje serioze të këtyre të 
drejtave, të tilla si: tortura, keqtrajtimi i të burgosurve, extraordinary rendition, 
shkelja e të drejtave të të miturve, mosrespektimi i detyrimeve ndërkombëtare, hapja 
e burgut të Guantanamos, etj. Niveli dhe shtrirja e shkeljeve ishte e tillë, saqë 
organizata të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare do të kritikonin ashpër 
administratën Bush . Këto problematika do të parashtroheshin dhe para Gjykatës 
Supreme Amerikane, Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe gjykatave të 
tjera më të larta të sistemeve përkatëse të drejtësisë.  
Përmes vendimeve të tyre, Gjykatat do të shpreheshin se gëzimi i së drejtës së 
Habeas Corpus , të Drejtës për një Proces të Drejtë/Rregullt ligjor, të shprehur 
përmes parimit të Barazisë së Armëve ligjore në disponim të palëve dhe të drejtës 
për të mos u gjykuar në mungesë (in absentia ), nuk kushtëzohej nga shtetësia e 
personit të akuzuar. Në një vendim të mëvonshëm, GJEDNJ do të dilte në mbrojtje të 
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së drejtës për të mos iu nënshtruar praktikave të ekstradimit me forcë, në raste kur 
ekziston dyshimi se personi do t’i nënshtrohet veprimeve në kundërshtim me Nenin 
3 të KEDNJ . Gjykatat do t’i ripohonin këto qëndrime dhe në vendime të tyre të 
mëvonshme . Këto vendime do të sillnin ndryshimin dhe revokimin e disa prej 
akteve ligjore më problematike dhe në këtë drejtim duhet theksuar se vendimet e 
Gjykatës Supreme Amerikane, për shkak dhe të funksioneve e pushtetit të dhënë 
asaj nga Kushtetuta e këtij vendi, do të ndikonin më tepër sesa vendimet e GJEDNJ, 
e cila ka një karakter të ndryshëm dhe jo detyrues lidhur me ndryshimet legjislative 
për shtetet anëtare.  
Megjithatë, akoma vazhdojnë të jenë në fuqi akte ligjore që kufizojnë në mënyra të 
ndryshme këto të drejta. Si përfundim mund të themi se edhe pse ishin të shumtë 
aktorët, të cilët iu kundërvunë këtij procesi kufizimi të të drejtave, do të ishin 
vendimet e gjykatave më të larta të sistemeve respektive gjyqësore, ato të cilat do të 
ushtronin efektin më të madh në mbrojtjen dhe garantimin e të Drejtave të Njeriut 
dhe do të ishin ato, më shumë sesa moria e sistemeve të tjera të krijuara, të cilat do të 
siguronin mbrojtjen dhe garantimin e individit nga arbitrariteti i mbajtësve të 
pushtetit. 
 
Fjalët Kyçe: Të Drejtat e Njeriut; Lufta Kundër Terrorizmit; Siguria Kombëtare; Praktikë 

Gjyqësore.   

1. Hyrje 

“Liri do të thotë supremacia e të Drejtave të Njeriut kudo. Mbështetja jonë shkon për ata që 

përpiqen t’i fitojnë, ose t’i ruajnë ato”82

Më 11 Shtator 2001, katër avionë të kompanisë amerikane United Airlines u 

rrëmbyen dhe u shfrytëzuan në kryerjen e një ndër akteve terroriste më të rënda të 

. E megjithatë, fillim shekulli i XXI-të do të 

tregonte se ndryshimi i pikëpamjeve politike është i mundur, gjithashtu dhe në 

drejtim të regresit…. 

                                                           
82 Franklin Delano Roosvelt, President i SHBA, (6 Janar 1941), ‘Fjalimi mbi katër Liritë’, State of the Union. 
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historisë së njerëzimit, i cili rezultoi në humbjen e 2996 jetëve njerëzore83 dhe rreth 20 

trilionë dollarë dëme ekonomike. Në hetimin e kryer për këtë akt, emërtuar 

PENTTBOMB, FBI arriti në konkluzionin se lidhja e Bin Laden dhe al-Qaedas me të 

ishte: “E qartë dhe e pakundërshtueshme”84

Por, sulmet e 11 Shtatorit do të kishin pasoja afatgjata. Ndër më të rëndësishme, që 

përbën dhe objekt studimi të këtij punimi, ishte shpallja e “Luftës kundër 

Terrorizmit”

.  

85

                                                           
83 Duke përfshirë dhe 19 rrëmbyesit. Vetëm 55 prej viktimave ishin ushtarakë.    

. Në kuadër të saj u ndërrmorën ndryshime të rëndësishme në planin 

juridik, ekonomik, politik dhe atë ushtarak. Për shkak të karakterit dhe objektit të 

këtij punimi, do të përqendrohem tërësisht në ndryshimet e ndodhura në planin 

juridik, kufizimet ndaj të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut që këto 

ndryshime sollën, duke u ndalur kryesisht në praktikën e Gjykatës Supreme të 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe 

Gjykatës Kushtetuese Shqiptare lidhur me këtë çështje, vendimet historike që ato 

morën, veçanërisht argumentet që shënuan ‘risi’ të jurisprudencës së tyre dhe 

ndikimi që këto vendime patën në drejtim të mbrojtjes së të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të Njeriut.   

84 Nga ana e tij, Bin Laden, në deklaratën dhënë më 16 Shator 2001 rrjetit televiziv arab Al-Jazzera, e mohon 
përfshirjen në sulme, duke u shprehur: “…deklaroj se nuk e kam kryer unë këtë akt, i cili duket të jetë kryer nga 
persona të caktuar me motivacionin e tyre personale”. Më 13 Dhjetor 2001, Pentagoni do të publikonte një video të 
zbuluar në një shtëpi private në Jalalabad nga forcat amerikane, përmes së cilës pretendohet se Bin Laden 
pranon autorësinë për kryerjen e Sulmeve të 11 Shtatorit. 

85 I përdorur për herë të parë nga presidenti amerikan George W. Bush, më 16 Shtator 2001, gjatë qëndrimit të tij 
në residencën malore të Camp David, ky term nënkupton: “luftën ndërkombëtare në fushën ushtarake, politike, 
ekonomike, ligjore dhe ideologjike kundër organizatave të përcaktuara si ‘Terroriste’ dhe regjimeve të akuzuara 
për lidhjen ose mbështjen që i ofronin këtyre organizatave, me fokus kryesor organizatat militantiste islamike, 
veçanërisht al-Qaedan”. 
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2. Ndryshimet Legjislative 

Ndryshimet në planin juridik, në kuadër të Luftës Kundër Terrorizmit, përfaqësohen 

nga miratimi i legjislacionit të ri anti-terrorizëm dhe nga amendimi i atij ekzistues. 

Këto ndryshime ndodhën si në nivel kombëtar ashtu dhe në atë ndërkombëtar. 

Problematika kryesore e tyre ishte cënimi i ekuilibrit ekzistues mes të Drejtave dhe 

Lirive Themelore të Njeriut dhe Sigurisë Kombëtare. 

2.1 Akte Ndërkombëtare 

Ndër aktet ndërkombëtare të miratuara si në kuadër të organizatave ndërkombëtare 

dhe atyre rajonale, me qëllim luftimin e terrorizmit pas ngjarjeve të 11 Shtatorit, 

mund të përmendim86

• Rezoluta 1373 e Këshillit të Sigurimit të OKB

:  

87

• Konventa Ndërkombëtare për Shtypjen e Akteve të Terrorizmit Nuklear 

(miratuar më 24 Tetor 2005 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB); 

; 

• “Strategjia Globale Anti-Terrorizëm” e OKB (Shtator 2006);  

• Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin e Terrorizmit88

• Konventa Inter-Amerikane Kundër Terrorizmit

; 

89

Akte të ndryshme u nxorrën dhe në kuadër të organizatave të tjera me karakter 

mbikombëtar.  

.  

                                                           
86  Për më tepër shiko: http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml.  
87 Miratuar më 28.09.2001, ajo favorizonte shkëmbimin e informacioneve të agjensive inteligjente të shteteve të 

ndryshme dhe reformat legjislative duke krijuar dhe Komitetin Anti-Terrorizëm të Këshillit të Sigurimit të 
OKB, për të monitoruar zbatimin e rezolutës nga vendet anëtare. Më pas, lidhur me këtë çështje, u miratuan 
dhe Rezolutat 13901, 1456, 1535, 1566 dhe 1624. Duke qënë se Rezoluta u miratua bazuar në parashikimet e 
Kapitullit 7 të Kartës së OKB, ajo ishte e detyrueshme për vendet anëtare. E vlefshme në: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm. 

88 Nënshkruar më 16.05.2005. E vlefshme në: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/196.htm. 
89 Nënshkruar më 3 Qeshor 2002. E vlefshme në:  
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGres1840_02.htm 

http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml�
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm�
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/196.htm�
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGres1840_02.htm�
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2.2 Akte Kombëtare 

Ndryshime ndodhën dhe në legjislacionet e brendshme të vendeve të ndryshme. 

Shteti i cili miratoi një legjislacion të gjerë dhe në të njëjtën kohë tepër problematik, 

ishte SHBA. Ndër ligjet më të kritikuara, të miratuara nga ky vend pas ngjarjeve të 

11 Shtatorit, mund të përmendim90

• Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools for 

Intercepting and 

:  

Obstructing Terrorism Act (USA PATRIOT Act)91

• Homeland Security Act

,  

92

• Border Protection, Anti-terrorism, and Illegal Immigration Control Act

; 

93

• Military Commissions Act

;  

94

Ndryshime legjislative ndodhën dhe në shumë vende të tjera. Vendi Evropian i cili u 

prek më tepër nga ky fenomen ishte Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe 

Irlandës së Veriut. Ndër ligjet më të debatuar, të miratuar në këtë vend janë

.  

95

                                                           
90Për më tepër rreth legjislacionit anti-terrorizëm të miratuar në SHBA pas ngjarjeve të 11 Shtatorit shiko dhe:       

: 

http://jurist.law.pitt.edu/terrorism/terrorism3.htm.     
91 “Duke Bashkuar dhe Forcuar Amerikën për t’i Siguruar Mjetet e Nevojshme për Ndërprerjen dhe Pengimin e 

Akteve Terroriste”. Miratuar më 26.11.2001 dhe amenduar në Mars 2006, ai është një ndër ligjet më të 
debatuara. Afati i tij ishte paracaktuar deri në 26 Maj 2011, por Presidenti Obama në 25 Maj, nënshkroi një 
shtyrje 4-vjeçare të disa pjesëve të veçanta të tij.  

92 “Ligji mbi Sigurinë e Brendshme”. I miratuar më 25 Nëntor 2002, Ai krijoi Departamentin e Sigurisë Kombëtare 
dhe anëtarin e ri të kabinetit qeveritar, Sekretarin e Sigurisë Kombëtare (përkatësisht United States Department 
of Homeland Security dhe Secretary of Homeland Security), që përfaqëson  ndryshimin më të madh të 
qeverisë së Shteteve të Bashkuara që nga viti 1947. 

93 “Ligji mbi Mbrojtjen Kufitare, Anti-terrorizmin dhe Kontrollin e Emigracionit të Paligjshëm”, miratuar më 16 
Dhjetor 2005.  

94 Ligji mbi Komisionet Ushtarake. I miratuar më 17 Tetor 2006, ai lejonte marrjen e provave të cilat në një process 
normal do të vlerësoheshin nga Gjykata si të parregullta (Ang. "hearsay evidence"), si provat e mbledhura duke 
përdorur ‘teknika të zgjeruara’ të marrjes në pyetje. Nga ana tjetër, ai i ndaloi të drejtën e habeas corpus dhe 
shumë të drejta të tjera të lidhura me proçedurat e ndjekura për dënimin e të huajve të vlerësuar si ‘Luftëtarë 
Armiq’. U zëvendësua nga Military Commisions Act i vitit 2009.  

http://jurist.law.pitt.edu/terrorism/terrorism3.htm�
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• Anti-terrorism, Crime and Security Act96;  

• The Prevention of Terrorism Act 200597

• The 

;  

Terrorism Act 200698

• The 

 ; 

Counter-Terrorism Bill 200899

Shtete të tjera të cilat adoptuan një legjislacion të ri anti-terrorizëm ishin: Australia, 

Zelanda e Re, Kanada, Belgjika, El Salvadori, Filipine, Pakistani, India, etj. Gjithashtu 

edhe Republika e Shqipërisë ka miratuar akte normative për luftimin e terrorizmit, 

si: Ligji Nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për Parandalimin dhe Pastrimin e Parave dhe 

Financimit të Terrorizmit” dhe akte të tjera nënligjore. Është krijuar gjithashtu dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Luftës kundër 

Financimit të Terrorizmit, etj. 

; 

3. Shkeljet 

Në kuadër të Luftës Kundër Terrorizmit, konflikti ndërmjet kërkesave të paraqitura 

nga nevoja për ‘Siguri Kombëtare’ dhe Mbrojtjes e Sigurimit të të Drejtave dhe Lirive 

Themelore të Njeriut u thellua në atë shkallë, sa në Raportin 26 Majit 2004 të 

Amnesty International, titulluar “Lufta ndaj Vlerave Globale”100

                                                                                                                                                                                     
95 Për më tepër rreth legjislacionit anti-terrorizëm të miratuar nga Mbretëria e Bashkuar, pas ngjarjeve të 11 

Shtatorit shiko dhe: 

, shkruhet: “Si 

http://tna.europarchive.org/20100419081706/http:/security.homeoffice.gov.uk/news-
publications/publication-search/legislation/terrorism-act-2000/independent-review-responses/.  

96 “Ligji mbi Anti-terrorizmin, Krimin dhe Sigurinë”. I miratuar më 19.10.2001 ai parashikonte një mori rregullash 
të reja të cilat kufizonin Liritë dhe të Drejtat e Njeriut.  

97 “Ligji për parandalimin e terrorizmit”. Ligji i lejon Home Secretary të vendosë “urdhra kontrolli”ndaj 
personave të dyshuar për përfshirje në aktivitete terroriste, të cilat mund të derogonin dhe nga ligjet mbi të 
Drejtat e Njeriut. Në Prill 2006, seksioni 3 i ligjit, u deklarua nga një Gjykatës i Gjykatës së Lartë, si e 
papërputhshme me Nenin 6 të KEDNJ (e Drejta për një Proçes të Drejtë Gjyqësor). 

98 “Ligji mbi Terrorizmin”. 
99 “Ligji Anti – Terrorizëm”;  
100 Amnesty International Report 2004: “War on Global Values - Human Rights Under Attack by Armed Groups and 

Governments”, 26 Maj 2004. Pol. 10/016/2004. E vlefshme në: 
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=15381. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-terrorism,_Crime_and_Security_Act_2001�
http://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_of_Terrorism_Act_2005�
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2006�
http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Terrorism_Bill_2008�
http://tna.europarchive.org/20100419081706/http:/security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/legislation/terrorism-act-2000/independent-review-responses/�
http://tna.europarchive.org/20100419081706/http:/security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/legislation/terrorism-act-2000/independent-review-responses/�
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=15381�
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qeveritë dhe grupet e armatosura i kanë shpallur luftë vlerave globale duke shkatërruar jetët e 

njerëzve”, ndërkohë që në Raportin e Human Rights Watch101

• Tortura dhe trajtimi johuman, ku përfshihen teknika të tilla si: 

waterboarding

 thuhet shprehimisht se: 

“…praktikat anti-terrorizëm të Admisitratës Bush përfaqësojnë një sulm mahnitës ndaj 

praktikave të drejtësisë, përgjegjësisë në qeverisje dhe sundimit të gjykatave”. Shkaku 

kryesor ishin shkeljet e shumta të kryera nga forcat e kualicionit Anti-Terror. Ndër 

shkeljet më shqetësuese dhe më të përhapura mund të përmendim:  

102

• Mosrespektimi i të drejtave proçeduriale, si: mbajtja e të ndaluarit pa i 

komunikuar akuzën, mosparaqitja përpara një gjykate kompetente, mohimi i 

statusit ‘të luftëtarit’, etj.;  

, marrja e tejzgjatur në pyetje, lënia pa gjumë dhe/ose 

detyrimi për të qëndruar në pozicione të vështira, për një kohë të gjatë, etj.;  

• Keqtrajtimi i të burgosurve103 dhe Burgu i Guantanamos104

• Extraordinary rendition

.  

105

                                                           
101 Human Rights Watch, Janar 2004, Parker A. dhe Fellner J.: “Above the Law: Executive Power after September 11 in 

the United States”, World Report 2004. 

 (Kapja, ndalimi, pengmarrja dhe transportimi në 

vende të tjera e personave të dyshuar për terrorizëm, nga ana e agjentëve 

102 Krijimi i ndjesisë së mbytjes; mbytje e simuluar. 
103 Një ndër rastet më famëkeqe është ai i burgut të Abu-Ghraibit, ku në 2004 u publikuan foto që paraqisnin 

shkeljet e kryera ndaj të personave të mbajtur të burgosur aty. Z. Bertrand Ramcharan, Komisioner i Lartë i 
OKB për të Drejtat e Njeriut u shpreh, në Qeshor 2004 se: “Shkeljet e kryera në Abu Ghraib mund të shpallen si 
Krime Lufte në rast shqyrtimi nga një Gjykatë kompetente”.  

104 Ang. Guantánamo Bay. Qeveria amerikane ndërtoi një kamp paraburgimi në bazën detare të Gjirit të Guantanamos, 
Kubë, ku mbante të burgosur individë të dyshuar për terrorizëm. Duke shfrytëzuar statusin e veçantë të bazës, qeveria 
amerikane i mohonte të burgosurve të drejtat që i njihen çdo personi të akuzuar a dënuar për vepra të tjera penale. Që nga 
koha kur kampi u hap, aty janë mbajtur të paraburgosur rreth 775 persona. Në publikimin e saj të vitit 2005, Amnesty 
International e vlerësoi gjendjen në Guntanamo si një “Skandal të të Drejtave të Njeriut” duke i quajtur ato “Gulagu i 
kohëve tona...”. 

105 Në Raportin e tij të Qershorit 2006, Parlamenti Evropian akuzoi 11 shtete evropiane se kishin bashkëpunuar 
me CIA për t’i mundësuar asaj zhvillimin e një veprimtarie të tillë. Ndër rastet më të njohura janë ato të Yaser 
Esam Hamdi, Khalid El-Masri.  
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(kryesisht të fshehtë) dhe në mënyrë të paligjshme, e ushtruar përgjithësisht 

nga organizata qeveritare të tilla si CIA);  

• Mosrespektimi i detyrimeve ndërkombëtare106

• Shkelja e të Drejtave të të miturve

;  

107

Për shkak të këtyre shkeljeve, organizata të ndryshme ushtruan presion mbi qeveritë 

përkatëse për të respektuar, një ndër vlerat më të mëdha të njerëzimit: Mbrojtjen e të 

Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Por, megjithë presionin e ushtruar prej 

tyre, ndryshimet më thelbësore do të ndodhnin vetëm pas shpalljes së vendimeve të 

Gjykatave më të larta (supreme), të sistemeve respektive, sidomos të SHBA.  

.  

4.  Praktikë Gjyqësore 

4.1    Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

Përpara Gjykatës Supreme të SHBA, u paraqitën për zgjidhje një sërë çështjes të 

lidhura me shkeljen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut në kuadër të Luftës 

Kundër Terrorizmit, të përshkruara në mënyrë të përmbledhur më poshtë. Por, 

përpara se të paraqesim çështjet konkrete dhe ndryshimet ligjore rrjedhojë e tyre, 

duhet kuptuar se bazuar tek AUMF108

                                                           
106 Amnesty International, “Canada / USA: Visit to Canada of former US President George W. Bush and Canadian 

obligations under international law. Amnesty International memorandum to the Canadian authorities”, Memorandum, 
12 Tetor 2011, AMR 51/080/2011.  

, Presidenti Bush krijoi ‘komisionet ushtarake’ 

për të gjykuar personat e ndaluar në kuadër të luftës kundër terrorizmit, komisione 

të cilat do të ngriheshin kryesisht për të gjykuar të burgosurit e mbajtur në burgun e 

107 Human Rights Watch 2008, “The Bush administration's treatment of juvenile prisoners shipped to Guantánamo Bay 
defies logic as well as international law”, Joe Becker (Drejtor i Avokatisë së Fëmijëve), World Report 25.06.2008.  

108 Ang. “Authorization for Use of Military Force” (Autorizimi për Përdorimin e Forcës Ushtarake): Rezoluta e 
Përbashkët e Kongresit që autorizon Presidentin të “përdorë të gjithë forcën e nevojshme dhe të përshtatshme, kundër 
atyre shteteve, organizatave ose personave të cilët ai vlerëson se planifikuan, autorizuan, kryen a ndihmuan në ngjarjet e 
11 Shtatorit nga organizata terroriste e al-Qaedas”. 
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Guantanamos. Më poshtë do të parashtrohen çështjet konkrete lidhur me këtë  

problematikë dhe përfundimet e Gjykatatës, duke u përqendruar në argumentet të 

cilat përbënin risi të jurisprudencës së saj dhe/ose argumenta thelbësore në 

mbështetje të përfundimit.   

4.1.1.  RASUL k. BUSH109

Ankuesit në këtë çështje, të gjithë të mbajtur të burgosur në Guantanamo, iu drejtuan 

Gjykatës Supreme të SHBA me kërkesë kryesore, njohjen atyre të së drejtës së Habeas 

Corpus

. 

110

• “Përderisa ligji…nuk parashikon asnjë ndryshim mes amerikanëve dhe të huajve të mbajtur 

në kujdestari federale, nuk ka arsye të mendohet se Kongresi nënkuptonte që 

plotfuqishmëria e Statutit do të varej nga shtetësia e personit. Të huajt e mbajtur në bazë, 

ashtu si qytetarët amerikanë kanë të drejtë ti drejtohen gjykatave”; dhe 

. Në këtë çështje Gjykata shprehet:  

• “…ndodhja e një personi në një burg të SHBA i jep atij të drejtën e Habeas Corpus”, 

prandaj: “Gjykatat Federale kanë juridiksion të vlerësojnë legjitimitetin e vendimeve të 

Ekzekutivit për ndalimin dhe burgosjen e individëve të cilët vetëshpallën të pafajshëm”. 

4.1.2.  HAMDI k. RUMSFELD111

Megjithëse këtë herë asnjë nga vendimet e Gjykatës nuk arriti shumicën, tetë nga 

nëntë Gjyqtarët ranë dakord se: “Ekzekutivi nuk e gëzon të drejtën të mbajë të ndaluar për 

një kohë të papërcaktuar një shtetas amerikan pa i njohur atij mbrojtjen e nevojshme të të 

drejtave të siguruara nga shqyrtimi gjygjësor”.   

 

Përmes këtyre vendimeve, Gjykata u shpreh në mbrojtje dhe rigarantoi të drejtën 

Habeas Corpus, si një e drejtë e cila i njohet në mënyrë të barabartë si shtetasve 
                                                           
109 Rasul k. Bush  542 U.S. 564 (2004). Ankuesit janë dy shtetas australianë dhe 13 shtetas kuvaitianë. 
110 Nënkupton të drejtën e një të ndaluari për të kërkuar nga Gjykata kontrollin e ligjshmërisë së heqjes së lirisë të 

kryer ndaj tij.   
111 Hamdi k. Rumsfeld 547 U.S. 507 (2004). Ankuesi, shtetas amerikan, mbahej i burgosur pa afat me përligjen se 

ishte “luftëtar i paligjshëm armik”, pasi ishte kapur në Afganistan duke luftuar në anën e talibanëve. 
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amerikanë dhe shtetasve të huaj të burgosur nga autoritetet amerikane, pra duke 

mos e kushtëzuar njohjen e kësaj të drejte nga shtetësia e personit. Si rrjedhojë e 

këtyre dy vendimeve, Departamenti i Mbrojtjes së SHBA krijoi Combatant Status 

Review Tribunals112, ndërsa Kongresi i SHBA miratoi, më 31 Dhjetor 2005, Detainee 

Tratement Act113

4.1.3 HAMDAN k. RUMSFELD

.  

114

Në këtë çështje Gjykata vendosi: “Komisionit Ushtarak në fjalë

 

115 i mungon pushteti për 

të proceduar…pasi struktura e tij dhe procedurat e parashikuara shkelin si UCMJ116

Ndër argumentat përmes së cilave u arrit në këtë vendim, do të veçoja pikat:  

 ashtu 

dhe katër Konventat e Gjenevës, të nënshkruara në 1949”.  

a) “proçedura të tilla si përjashtimi i të akuzuarit dhe avokatit të tij dhe parandalimi i tyre 

nga njohja e provave të prezantuara gjatë një pjese të proçesit; refuzimi për të shqyrtuar 

materiale të klasifikuara dhe materiale të tjera ‘të mbrojtura’, për sa kohë që kryetari i 

komisionit vendos që provat janë ‘të provueshme’ dhe pranimi i saj pa dijeninë e të akuzuarit 

do të rezultojë në mohimin e një gjygji të plotë dhe të drejtë”;  

ç): “…nuk është e qartë përse rreziku i paraqitur nga terrorizmi ndërkombëtar është i tillë sa 

të kërkonte…këto mospërputhje me rregullat e ndjekura në gjyqet ushtarake. Mungesa e kësaj 

prove është veçanërisht shqetësuese kur vështrohet në dritën e dështimit të qartë dhe të 

pranuar për të aplikuar një ndër të drejtat themelore….E Drejta për të qenë i Pranishëm. Për 

                                                           
112 CSRT – “Tribunalet për rishikimin e Statusit të Luftëtarit”. Ato do të rishikonin statusin e personave të 

përcaktuar si luftëtarë armiq nga komisionet ushtarake të ngritura më parë nga Presidenti. 
113 DTA – “Ligji për Trajtimin e të Burgosurve”; Ndër të tjera ai i mohonte të burgosurve në Guantanamo të 

drejtën Habeas Corpus. 
114 Hamdan k. Rumsfeld 548 U.S. 557 (2006). Ankues është një shtetas jemenit i mbajtur i burgosur në 

Guantanamo me akuzën e ‘komplotit për terrorizëm’. Ai ishte nxjerrë përpara një Komisioni Ushtarak të 
autorizuar nga Urdhëri i Presidentit Bush Military Commission Order No. 1, i 21.03.2002, komision i cili i dha 
statusin e ‘luftëtarit armik’. 

115 Bëhet fjalë për Combatant Status Review Tribunals.  
116 Ang. Uniform Code of Military Justice (Kodi Uniform i Drejtësisë Ushtarake), është akti normativ themelor i cili 

rregullon ligjin ushtarak në SHBA.   
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shkak se mohimi i një të drejte kaq themelore nuk mund të justifikohet lehtë me ‘prakticitetin’, 

rregullat e gjyqeve ushtarake duhen aplikuar”; dhe  

e) “Edhe sikur të pretendojmë që z.Hamdan është një individ shumë i rrezikshëm, i cili do t’i 

shkaktojë shumë dëme shoqërisë amerikane sikur t’i jepet mundësia, prapësëprapë ekzekutivi 

duhet t’i bindet parimit të Sundimit të Ligjit në proçedimin dhe dënimin e tij”.  

Vendimi i Gjykatës dhe argumentat ku ai bazohet shprehin qartë mbrojtjen dhe 

garantimin që ajo bën ndaj Parimeve të së Drejtës, të tilla si: E Drejta për një Proçes të 

Drejtë dhe të Rregullt Ligjor, i shprehur në parimin e Barazisë së Armëve/mjeteve 

ligjore në disponim të palëve dhe Të Drejtën për të Mos u Gjykuar në Mungesë (in 

absentia). Gjithashtu, një parim tjetër i shprehur në këtë vendim është ai i Sundimit të 

Ligjit dhe ai i Ndarjes dhe Pavarësisë së Pushteteve. Të detyruar nga ky vendim i 

Gjykatës, Kongresi i SHBA miratoi, më 17.10.2006, Military Commisions Act, i cili 

krijonte komisione ushtarake për rivlerësimin e statusit të të burgosurve të mbajtur 

në Guantanamo, por që paraqiste një sërë problematikash në lidhje me respektimin e 

disa parimeve të mirënjohura procedurale. Parashikimet e tij do të kishin edhe fuqi 

prapavepruese, duke anuluar të gjitha ato çështje në pritje të një procesi gjyqësor 

pranë gjykatave të zakonshme në SHBA, që lidheshin me persona të arrestuar për 

vepra të lidhura me terrorizmin, nga data 11 Shtator 2001. Por, në çështjen 

Boumediene k. Bush (shiko më poshtë), Gjykata Supreme vlerësoi se Neni 7 i MCA 

binte në kundërshtim me parashikimet e Kushtetutës, duke e shfuqizuar atë. Si 

rrjedhojë, më 28.11.2009, Kongresi miratoi një Ligj të ri për Komisionet Ushtarake, i 

cili amendoi atë të vitit 2006. 

4.1.4 BOUMEDIENE ETJ k. BUSH117

                                                           
117 Boumediene Etj k. Bush 553 U.S. 723 (2008). Ankuesit e kësaj çështjeje mbaheshin të burgosur në burgun e 

Guantanamos. Atyre iu dha statusi i luftëtarit armik nga CSRT. Me të drejtën Certiorari (vendimi i një gjykate 
më të lartë për të dërguar një çështje për rishqyrtim nga gjykata më e ulët. Në SHBA i referohet më tepër 
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Në këtë çështje Gjykata vendosi:  

• “Ankuesve nuk u mohohet kjo e drejtë118, ose e drejta për t’iu drejtuar mbrojtjes që 

parashikon ‘Neni i Pezullimit’119

• “Kushtetuta nuk i akordon Kongresit dhe Presidentit të drejtën të vendosin kur dhe ku 

kushtet e saj zbatohen….e drejta e habeas është në vetvete një mekanizëm i domosdoshëm 

për monitorimin e ndarjes së pushteteve”. 

, meqë ato janë emërtuar si Luftëtar Armiq, ose si 

Rrjedhojë e prezencës së tyre në Guantanamo…Sovraniteti de jure nuk është kriteri 

themelor për ushtrimin e së drejtës habeas corpus”;  

• “Duke qenë se procedurat e parashikuara nga DTA për rishikimin e statusit të të dënuarve 

nuk janë zëvendësuese të mjaftueshme dhe të përshtatshme ndaj së drejtës habeas, Neni 7 i 

MCA vepron si një zëvendësues jokushtetues i së drejtës”.  

Përmes këtij vendimi, Gjykata Supreme e SHBA shprehet dhe njëherë në favor të së 

Drejtës për një Proçes të Drejtë dhe të Rregullt Ligjor, duke i njohur dhe garantuar të 

drejtën Habeas Corpus të gjithë të akuzuarve, pavarësisht nga lloji i akuzës që rëndon 

mbi to. Gjithashtu, në këtë vendim ritheksohet dhe rëndësia e parimit Check and 

Balance, si një ndër shtyllat kryesore të sistemit demokratik amerikan120

4.2 Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut  

.  

Çështjet e ngritura përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) 

dhe vendimet respektive të saj nuk sollën ndryshime legjislative të një shkalle të tillë, 

të njëjtë me ato të vendimeve të Gjykatës Supreme të SHBA. Kjo sepse funksioni 

                                                                                                                                                                                     
Gjykatës Supreme) ata iu drejtuan Gjykatës Supreme me kërkesën për habeas corpus, gjithashtu duke sfiduar 
edhe ligjshmërinë e vetë MCA. 

118 Kupto: Habeas Corpus. 
119 Kushtetuta e SHBA, Neni 1 §9 (ang. The Suspension Clause), parashikon: “E Drejta për Habeas Corpus nuk mund të 

pezullohet, përveçse kur siguria publike mund ta kërkojë në rast kryengritjeje, ose pushtimi”. 
120 Një shprehje të cilën do doja ta përmendja është dhe ajo e gjendur në paragrafin 5 të vendimit: …siguria 

ekziston, gjithashtu, në besnikërinë ndaj principeve bazë të lirisë, ndër më të rëndësishmet e të cilave është e drejta nga një 
burgosje arbitrare dhe e paligjshme dhe liria personale e siguruar nga besnikëria në ndarjen e pushteteve”. 
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kryesor i GJEDNJ është kontrolli i përputhshmërisë së vendimeve të Shteteve Palë në 

çështje konkrete (rast pas rasti), me parashikimet e Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut (KEDNJ). Pra, GJEDN shqyrton çështje të veçanta dhe jo 

drejtpërdrejtë përputhshmërinë e legjislacionit të brendshëm me Konventën dhe 

nëse gjatë shqyrtimit të një çështjeje konkrete, ajo vlerëson se një akt normativ i 

caktuar është në kundërshtim me parashikimet e Konventës, nuk mund ta shpallë 

ligjin të pavlefshëm/pazbatueshëm, por deklaron se shteti përkatës ka shkelur 

detyrimet e tij në bazë të Konventës121. Gjithashtu, vendimet e GJEDNJ kanë fuqi 

inter partes, në ndryshim nga vendimet e Gjykatës Supreme të SHBA, të cilat kanë 

fuqi erga omnes. Më poshtë, do të paraqiten në mënyrë të përmbledhur, çështjet 

konkrete të ngritura nga persona të akuzuar për veprime të lidhura me aktivitetin 

terrorist përpara GJEDNJ pas ngjarjeve të 11 Shtatorit, duke u përqendruar në gjetjet 

– risi të tyre122

4.2.1 OLAECHEA CAHUAS k. SPANJËS

 

123

Në vendimin përkatës Gjykata, shprehet

 

124

                                                           
121 Arben Puto, “E Drejta Ndërkombëtare Publike”, Botimet Dudaj, ISBN 978-99943-0-160-7, Tiranë 2012, Fq. 229, 

Parag.1. 

: “Dështimi për të përmbushur masat e 

ndërmjetme të përcaktuara nga Gjykata për shkak të ekzistencës së një reziku, është në vetvete 

122 Përveç çështjeve të listuara më poshtë, ekzistojnë dhe dy çështje të tjera nga praktika e GJEDNJ të lidhura me 
problematikën në fjalë, por që për shkak të lakonicitetit në arsyetimin e Gjykatës dhe ngjashmërisë me çështjen 
Saadi k. Italisë, nuk do të paraqiten këtu. Ato janë: Ben Salah k. Italisë, Ap. nr. 38128/06 (ECtHR 24 Mars 2009) 
dhe O. k. Italisë, Ap. Nr. 37257/06 (ECtHR 24 Mars 2009).  

123 Olaechea Cahuas k. Spanjës, ap. Nr. 24668/03 (ECtHR 10 Gusht 2006). Aplikuesi (GJEDNJ përdor termin 
aplikues/kërkues dhe jo akuzues) është një shtetas peruan i arrestuar në Spanjë. Ai ankimon vendimin e 
ekstradimit të tij përmes proçedurës së thjeshtuar, proçedurë për të cilën ka rënë dakort më parë dhe për të 
cilën qeveria peruane, përmes një note diplomatike drejtuar asaj spanjolle, garanton të drejtat e kërkuara prej 
tij. Ndërkohë që ai i drejtohet GJEDNJ, autoritetet spanjolle kryejnë ekstradimin dhe pse në bazë të Nenit 34, 
ishin të detyruar të pezullonin proçedurat deri në një vendim të gjykatës. 

124  Ibid§ 81. 
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një pengesë, në një kohë të caktuar, të së drejtës individuale për ankesë”, duke vlerësuar se 

ka pasur shkelje të N. 34 të Konventës.  

Përmes këtij vendimi, Gjykata, përpos Neneve konkrete të KEDNJ, realizon dhe 

mbrojtjen e garantimin e së Drejtës për t’iu Drejtuar asaj (habeas corpus).      

4.2.2  SAADI k. ITALISË125

Në vendimin e saj për këtë çështje, Gjykata shprehet:  

 

• “Neni 3 i KEDNJ nuk lejon kufizimin e të drejtave të parashikuara në të, për asnjë lloj 

arsyeje, edhe në rastin e një emergjence publike e cila kërcënon jetën e kombit. Përderisa 

ndalimi i torturës dhe trajtimit johuman dhe degradues është absolut, pavarësisht nga 

sjellja e viktimës....natyra e shkeljes të cilën aplikanti dyshohet se ka kryer është e 

parëndësishme për parashikimet e Nenit 3”126

• “…ekzistenca e dokumenteve të brendshme dhe pranimi i traktateve ndërkombëtare që 

garantojnë në parim respektimin e të Drejtave të Njeriut, nuk janë të mjaftueshme, të 

vetme, për të siguruar mbrojtje të përshtatshme kundrejt riskut të abuzimit, kur si në këtë 

rast, burime të besueshme kanë treguar praktikën e autoriteteve..…në kundërshtim të hapur 

me parimet e Konventës.

.  

127

• “Perspektiva se personi që do ekstradohet mund të përbëjë një kërcënim serioz për 

komunitetin nëse nuk dëbohet, nuk e ul në çfarëdolloj mënyre shkallën e rrezikut të 

...edhe sikur…..autoritetet….të kishin siguruar siguritë 

diplomatike të kërkuara….kjo gjë nuk do ta kishte larguar Gjykatën nga detyrimi për të 

përcaktuar nëse siguri të tilla ofronin…një garanci të mjaftueshme se aplikuesi do të 

mbrohej nga rreziku i trajtimit të ndaluar nga Konventa…”.  

                                                           
125 Saadi k.Italisë nr. 37201/06 (ECtHR 28 Shkurt 2008). Aplikuesi i kësaj çështjeje është një shtetas tunizian, i 

dyshuar dhe për përfshirje në organizata terroriste. Pasi konsumoi të gjitha mjetet e brendshme ligjore dhe 
duke rrezikuar ekstradimin në Tunizi, ku ishte dënuar në mungesë me 10 vjet heqje lirie për të njëjtat akuza 
për të cilat ishte proceduar në Itali, ai i drejtohet GJEDNJ duke pretenduar shkelje të Nenit 3, 6, 8 dhe Nenit 1 të 
Protokollit Nr.7. 

126 Ibid §127. 
127 Ibid § 147. Kjo gjetje do të përdoret më pas nga Gjykata në arsyetimin për çështjen A. k. Italisë, më poshtë. 
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keqtrajtimit ndaj të cilit personi do të ekspozohet në rikthim. Për këtë arsye do të ishte e 

gabuar të kërkohej një standard më i lartë prove…kur personi konsiderohet si rrezik për 

komunitetin, përderisa vlerësimi i rrezikut është i pavarur nga një test i tillë128...në raste si 

ky, si standard prove mund të shërbejë provimi se nënshtrimi ndaj keqtrajtimit është “më 

shumë i mundshëm se jo”129

• “..që një dëbim me forcë i parashikuar, të jetë në shkelje të Konventës, është e nevojshme dhe 

e mjaftueshme, në thelb, të tregohet se ekziston një rrezik real që person i prekur do të jetë 

subjekt i trajtimeve të ndaluara nga Neni 3, në vendin e pritjes”

.   

130

• “Në rastet kur aplikanti pretendon se ai/ajo është anëtar i një grupi sistematikisht të 

ekspozuar ndaj praktikave të keqtrajtimeve, Gjykata vlerëson se mbrojtja e Nenit 3 të 

Konventës aktivizohet kur aplikuesi provon…..se ka arsye serioze të besohet në ekzistencën 

e praktikës në fjalë”. 

.  

Përmes gjetjeve të këtij vendimi, GJEDNJ rigarantoi parimin e parashikuar në Nenin 

3 të KEDNJ, të ndalimit me çdo kusht të Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor dhe 

Degradues, duke pohuar dhe njëherë se praktika të tilla janë absolutisht të ndaluara. 

Gjithashtu, në këtë çështje ajo mbron dhe të drejtën për Mosdiskrimin dhe 

mosnënshtrim ndaj praktikave të ekstradimit me forcë, në raste kur ekziston 

dyshimi se personi do t’i nënshtrohet veprimeve në kundërshtim me Nenin 3 të 

KEDNJ.   

4.2.3 LEROY K. FRANCËS131

Ndër shprehjet që do të veçoja dhe që shërbyen si gjetje të Gjykatës në këtë çështje 

janë:  

 

                                                           
128 Ibid § 139. 
129 Ibid § 176. 
130 Ibid § 176.  
131 Leroy k. Francës Nr. 36109/03, ECtHR 02.10.2008. Aplikuesi, shtetasi francez Denis Leroy, karikaturist, i 

drejtohet Gjykatës me pretendimin për shkelje të Neneve 6, 10 dhe 41 të Konventës, pasi ishte dënuar nga 
gjykatat franceze për një karikaturë që kishte realizuar mbi 11 Shtatorin, disa ditë pas ngjarjeve. 
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• “duke pasur veçanërisht parasysh kontekstin në të cilin karikatura në fjalë u publikua, 

Gjykata konsideron se veprimi i ndërmarrë kundër aplikuesit nuk ishte joproporcional me 

qëllimin legjitim të ndjekur132…ndërhyrja në të drejtën e shprehjes së aplikuesit ishte e 

nevojshme në një shoqëri demokratike, në bazë të kuptimit të Nenit 10 të Konventës133

• “….mungesa e komunikimit aplikantit ose Avokatit të tij përpara seancës, për përbërësit e 

dosjes së Gjyqtarit hetues, megjithëse ky dokument i kishte kaluar Prokurorit të 

Përgjithshëm, nuk përputhet me kërkesat e një gjyqi të ndershëm…

…”.  

134

Siç shihet, përmes këtij vendimi GJEDNJ shprehet në mbrojtje të parimeve të tilla si: 

E Drejta për informim mbi arsyet e arrestimit dhe akuzës që rëndon ndaj personit 

dhe parimin e së Drejtës për një Proçes të Drejtë e të Rregullt ligjor, të shprehur 

përmes parimit të Barazisë së Armëve mes palëve.   

”.  

2.2.4 A. ETJ k. MBRETËRISË SË BASHKUAR135

Në këtë çështje Gjykata vendosi:  

   

• “Gjykata nuk i vlerëson masat kufizuese të vendosura menjëherë pas sulmit të al-Qaedës 

ndaj SHBA dhe përtëritjen e tyre çdo vit nga Parlamenti, si të pavlefshme bazuar në idenë 

se nuk janë të përkohshme136”. “...është e rëndësishme që argumentat e paraqitura nga 

Qeveritë përpara gjykatave kombëtare të jenë në të njëjtën linjë me ato të paraqitura 

përpara kësaj Gjykate…Megjithatë, është e lejueshme për Qeveritë e ndryshme të paraqesin 

argumenta të cilat mund të jenë në kundërshtim me vendimet e gjykatave kombëtare, duke 

përfshirë edhe Gjykatat e tyre supreme137

                                                           
132 Ibid § 47.  

”.  

133 Ibid § 48. 
134 Ibid § 53. 
135 A Etj. k. Mbretërisë së Bashkuar Nr. 3455/05 (ECtHR 19 Shkurt 2009). Apeluesit janë 11 persona jo të kombësisë 

britanike. Ato pretendojnë se burgosja e tyre është bërë në shkelje të Neneve 3, 5 §1 dhe 14 të Konventës. 
136 Ibid § 176. 
137 Ibid § 154. 
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• “…masat deroguese ishin joproporcionale pasi ato diskriminojnë padrejtësisht mes 

shtatasve dhe jo shtetasve”138

• “….kur një dënim është i bazuar vetëm ose në një shkallë deçisive në thënie të një personi të 

cilat i akuzuari nuk ka patur mundësinë t’i ekzaminonte, ose t’i kishte ekzaminuar më parë, 

gjatë hetimeve ose gjatë procesit, të drejtat e mbrojtjes do të kufizoheshin në një shkallë të 

papërputhshme me garancitë e parashikuara nga Neni 6….dënimi nuk duhet bazuar 

plotësisht ose në një masë të konsiderueshme në thënie anonime”

.  

139

Përmes këtij vendimi GEDNJ mbron parimin e të Drejtës për një Proçes të Drejtë dhe 

të Rregullt Ligjor të shprehur sidomos në parimin e Barazisë së Armëve; parimin e 

Ndalimit të torturës dhe të çdo Trajtimi Çnjerëzor e Degradues, por gjithashtu dhe 

garanci të tjera proçeduriale si ato të përshkruara në paragrafin 154 të vendimit. 

.   

4.3 Gjykata Europiane e Drejtësisë 

Të lidhura me problematikën në shqyrtim janë dhe disa çështje të ngritura përpara 

Gjykatës Europiane të Drejtësisë, por për shkak se kjo gjykatë nuk ka mbajtur një 

pozicion të qartë dhe të vendosur në mbrojtje të të Drejtave të Njeriut, sidomos 

lidhur me regjimin e sanksioneve të miratuar nga BE dhe për shkak të karakterit dhe 

funksionit thelbësisht të ndryshëm të kësaj gjykate, nuk do ndalem në vendimet e 

saj.  

4.4 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë 

Për sa i përket praktikës shqiptare, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë 

ka shqyrtuar një çështje të lidhur me problematika të të Drejtave të Njeriut të 

ngritura në kuadër të Luftës Kundër Terrorizmit. Në Vendimin përkatës të çështjes, 

                                                           
138 Ibid § 190. 
139 Ibid, përkatësisht § 207 dhe § 208. 
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Nr. 10. datë 04.04.2007140

5.  Përfundime 

, ajo vendosi të shfuqizojë si të papajtueshëm me 

Kushtetutën, vendimin Nr. 1036, dt. 23.06.2005 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

dhe t’ia dërgojë çështjen për rishqyrtim këtij Kolegji, me argumentin: “…në bazë të 

Nenit 42 §2 të Kushtetutës çdo person mund t’i drejtohet Gjykatës për të mbrojtur një të 

drejtë, liri apo interes kushtetues e ligjor. Kjo dispozitë u garanton subjekteve të cënuara të 

drejtën t’i drejtohen një Gjykate e cila do t’i dëgjojë pretendimet e tyre dhe të shpallë një 

vendim pas një gjykimi të drejtë, publik dhe të paanshëm”. Pra, Gjykata Kushtetuese çmoi 

se qëndrimi i mbajtur nga Kolegji Civil prek standardet kushtetuese të proçesit të 

rregullt ligjor, duke i mohuar subjektit kërkues të drejtën për t’iu drejtuar Gjykatës 

(habeas corpus), në këtë mënyrë duke u shprehur në favor të mbrojtjes dhe sigurimit 

të kësaj të drejte për subjektet në përgjithësi.  

Sikurse rezulton dhe nga faktet e paraqitura në këtë shkrim, aktiviteti terrorist 

kushtëzoi marrjen e masave për luftimin e tij, duke përfshirë dhe miratimin e një 

legjislacioni të gjerë anti-terrorizëm. Mirëpo, miratimi i një legjislacioni të tillë 

parashtroi një sërë problematikash, pasi rrezikoi të cënojë thelbin e ekuilibrit të 

krijuar mes kërkesave të paraqitura nga nevoja për Siguri Kombëtare dhe mbrojtjes e 

garantimit të të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, kryesisht duke ‘tkurrur’ 

këto të fundit. Megjithëse, ishin të shumtë aktorët të cilët iu kundërvunë këtij proçesi 

regresiv, do të ishin vendimet e gjykatave më të larta (supreme) të sistemeve 

                                                           
140 Faktet e çështjes janë: Me anë të urdhërit nr. 2 datë 3.12.2004, Ministri i Financave urdhëroi sekuestrimin e 

pasurive të shoqërisë tregtare “Albania International Investment and Development Co” sh.p.k, bashkëpronare 
me një person tjetër, i cili ishte pjesë e listës së financuesve të terrorizmit të publikuar nga Këshilli i Ministrave. 
Kjo shoqëri e ankimoi urdhrin pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku kërkoi që ai të shpallej pjesërisht i 
pavlefshëm për sa i përket pjesës së saj, të vendosur nën sekuestro. Gjykata ia kaloi çështjen Gjykatës së Lartë, 
e cila duhej të shprehej në lidhje me këtë objekt, por Kolegji Civil i kësaj gjykate e nxorri çështjen jashtë 
juridiksionit gjyqësor. Atëherë, shoqëria në fjalë iu drejtua Gjykatës Kushtetuese. 
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respektive gjyqësore, në veçanti praktika e Gjykatës Supreme të Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, ato të cilat do të ushtronin efektin më të madh në mbrojtjen 

dhe garantimin e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, duke ndikuar në 

amendimin ose shfuqizimin e atyre akteve ligjore të cilat ndikonin në cënimin e 

këtyre të drejtave. Pra, do të ishte praktika e këtyre Gjykatave, më shumë sesa moria 

e sistemeve të tjera të krijuara, ajo e cila do të siguronte mbrojtjen dhe garantimin e 

individit nga arbitrariteti i mbajtësve të pushtetit.  

Sikurse del nga ky punim, një ndër parimet më të cënuara në kuadër të Luftës 

Kundër Terrorizmit ishte parimi për një Proçes të Drejtë dhe të Rregullt Ligjor. 

Sikurse parashtrohet më sipër, përmes vendimeve të tyre Gjykatat do të vlerësonin 

se gëzimi i të drejtave të tilla si Habeas Corpus, e Drejta për të mos u gjykuar në 

mungesë (in absentia), etj., nuk kushtëzohej nga faktorë të tillë si shtetësia apo lloji i 

akuzës që rëndon mbi personat e gjykuar. Gjithashtu, Gjykatat do të shpreheshin 

dhe në mbrojtje të parimeve të tjera të së Drejtës, të tilla si:  

• Parimi i Barazisë së Armëve/mjeteve ligjore në disponim të palëve, të shprehur 

përmes së drejtës për informim mbi arsyet e arrestimit dhe akuzës që rëndon 

ndaj personit;  

• Parimi i ndalimit me çdo kusht të Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor dhe 

Degradues;  

• Parimi i Mosdiskrimit dhe mosnënshtrim ndaj praktikave të ekstradimit me 

forcë, në raste kur ekziston dyshimi se personi do t’i nënshtrohet veprimeve në 

kundërshtim me Nenin 3 të KEDNJ (sidomos kur burime të besueshme kanë 

treguar praktikën e autoriteteve në kundërshtim të hapur me parimet e 

Konventës);  

• Parimi i Sundimit të Ligjit, ai i Ndarjes dhe Pavarësisë së Pushteteve, etj.  
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Megjithatë, në ditët e sotme vazhdojnë të jenë akoma në fuqi një mori ligjesh të 

kritikuara për kufizimin që i bëjnë të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, si: 

Ligji Anti-Terrorizëm në Mbretërinë e Bashkuar, Pjesë të ligjit PATRIOT Act, 

Homeland Security Act i vitit 2002 në SHBA, etj. Gjithashtu, presidenti Obama nuk e 

mbajti premtimin e tij për mbylljen e burgut të Guantanamos dhe Prill 2012 aty 

mbaheshin të burgosur 169 persona.  

Sipas disa opinioneve “Lufta Kundër Terrorizmit” ishte një nevojë historike 

emergjente, mirëpo pikërisht për vetë faktin se thelbi i kësaj ‘lufte’ është mbrojtja dhe 

garantimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, ajo nuk duhet t’i shmanget 

respektimit dhe garantimit të tyre. Kërkesat relative të paraqitura nga nevoja për 

Siguri Kombëtare, nuk duhet të eklipsojnë ato absolute, universale, të 

pandashme, të paraqitura nga nevoja për mbrojtjen dhe sigurimin e të Drejtave 

dhe Lirive Themelore të Njeriut.  Ashtu sikurse shprehet dhe në Raportin e Human 

Rights Watch të 21.09.2004, titulluar “War on Terrorism”: “Sakrifikimi i të drejtave 

për sigurinë, mund të duket e nevojshme dhe pragmatike, por është e mbushur me 

rrezik”.  
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Abstrakt 
 
Në  një  shoqëri demokratike  merr një  rëndësi  të  madhe  mbrojtja e jetës,  
shëndetit, e lirisë  por dhe  e nderit e dinjitetit të personit dhe kjo për një arsye: 
‘Vendosja e individit  në plan  të  parë. 
 
Respektimi i tyre  përbën detyrë për  shtetin,  një  nga  aspiratat  më  të  larta te  
popullit shqiptar dhe  një  nga parakushtet e domosdoshme  për garantimin e lirise , 
drejtësisë sociale dhe  përparimin demokratik  të  shoqërisë  sonë. 
Qëllimi i këtij  punimi është evidentimi i  rëndësisë që  ka dinjiteti i njeriut,  rëndësi e 
cila vihet  në dukje  nëpërmjet  mbrojtjes juridiko-penale që  i  mundësohet  atij nga  
aktet  ndërkombëtare  e  posacërisht  nga  aktet  normative  në fuqi  në Republikën e 
Shqipërisë. 
 
Së pari  do  paraqesim kuptimet,  përkufizimet që  pikëpamjet  morale  dhe filozofike  
janë  munduar ti japin atij me qëllim për të kuptuar  këte  term: dinjiteti  njerëzor.                                                       
Së dyti: Cilat ishin shkaqet që shtete të  ndryshme   i dhanë  një  mbrojtje  juridiko-
penale, dinjitetit të njeriut. 
 
Së treti: Si sanksinohet e drejta e dinjitetit  njerëzor  në aktet  ndërkombëtare  dhe  në 
aktet e  brëndshme, prezantimi i veprave penale që  kanë si objekt cënimin e 
dinjitetit, e që përcaktohen si të tilla  në Kodin  tone  Penal.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Së katërti  do përqëndrohemi në  një analizë  më  të  hollësishme  të disa veprave  
penale  konkrete që   nuk  janë  të  vetmet, por  paraqesin  problematika  në  zbatim.        
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   II. Çfarë  kuptojmë me dinjitet njerëzor ? 
 
Të drejtat e njeriut  i gëzojnë  të gjithë  qëniet  njerëzore , ato  nuk  rrjedhin  nga shteti 
por  nga vetë  ekzistenca e qenies njerëzore. Ato lindin  bashkë  me  ne , si rrjedhim 
ato nuk dhurohen  apo delegohen nga  shteti,  por shteti është  i detyruar  ti 
garontojë  ato. 
Një nga të drejtat  themelore dhe  që përbën bazën e të  gjithë  të drejtave  të  tjera 
është  dinjiteti i njeriut. 
Dinjiteti i njeriut është vlera e brendshme dhe njëkohësisht e drejtë  sociale dhe e 
drejtë për t`u nderuar,  e cila i takon çdo qenie njerëzore duke përfshirë  të  
palindurit dhe të vdekurit. 
 Të gjitha të drejtat e  njeriut bazohen  në dinjitetin e njeriut. Të drejtat e njeriut 
ekzistojnë  në  shumës,  ndërsa dinjiteti i njeriut vetëm në njëjës. Për këtë arsye, 
dinjiteti i njeriut është  rrënja e të gjitha  të drejtave  të  njeriut.141

Por  për konceptin e dinjitetit të njeriut nuk ka një  përkufizim të saktë dhe të 
unifikuar. 

 

Rrënjët e tij  i gjejmë që  në  kohën e Magna Carta (1215),  duke vijuar me periudhënë 
e perandorisë  romake  ku  filozofë  të shumtë kanë dhënë përkufizime  për dinjitetin 
e njeriut.  
Ciceroni është i pari filozof që ka  folur mbi dinjitetin,  me konceptin  dignitas , 
Ciceroni  bënte  dallimin  midis qenieve njerëzore dhe  qenieve  të  tjera.. Ishte  
pikërisht dinjiteti elementi themelor që bënte dallimin midis qenieve. 
Dignitas hominis, në Romën klasike  nënkuptonte  dhe  lidhej  me  ‘statusin’ qe 
kishte një  person. Nderi dhe respekti i njihej dhe e gëzonin vetëm personat që kishin 
një  status  të  veçantë. 
 
Një  tjetër filozof ,  Kanti  shprehet  se :"Dinjiteti i njeriut është pa dyshim ideja  
kryesore  humaniste, dinjiteti është qëllimi absolut.  Njeriu kurrë  nuk duhet  të 
përdoret vetëm si mjet,  por ai duhet  respektuar si qëllim përfundimtar. 
Tradicionalisht dinjiteti i njeriut shikohej si çështje fetare, filozofike  por nuk 
parashikohej në normat  ligjore.142                                                                                                                                                                                                        
Gjatë  histories  kishte dy kuptime:   143

                                                           
141Shih , Ürgen Moltmann, Menschenëürde Recht und Freiheit, Berlin 1979, fq 18 

                                                                                                                                                                   

142 http://ëëë.dadalos.org/alb/menschenrechte/grundkurs_mr2/Menschenëuerde/menschen.htm 
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1.  Parashikohej si status social                                                                                                                                                                                     

2.  Si dallim midis qenieve njerëzore dhe  qënieve të tjera. 

 
Dhe shumë vonë dinjiteti sanksionohet  jo vetëm në  normat  ligjore, por  dhe në  
aktet themelore  të  një shteti.                                                  
  
Por  në vazhdën e historisë  jo gjithmonë  është  respektuar dhe  mbrojtur dinjiteti 
njerëzor. 
Deri në mbarim të Luftës së Dytë Botërore të drejtat e njeriut duke përfshirë dhe 
respektimin e dinjitetit njerëzor trajtoheshin si problem i brëndshëm i shteteve. 
Shtetet  kishin të drejtën për të vendosur cilat të drejta do të njiheshin dhe cilat jo, 
domethënë çdo gjë ishte nën vullnetin e shtetit.                                                        
Lufta e II Botërore solli pasoja të shumta jo vetëm në aspektin material, por edhe 
njerëzor. Pasojat konsistonin jo vetëm në humbjen e njerëzve, ajo që u konsatua më 
së shumti ishte shkelja në mënyrë flagrante e të drejtave të njeriut dhe mohimi i  
dinjitetit njerëzor. 
Ndërtimi i kampeve të përqendrimit, grumbullimi i të burgosurve politikë, 
profesorëve, punëtorëve , detyrimi i tyre për të kryer punë të detyruar ishte rikthim i 
skllavërisë. Në kampet e Gjermanisë u sollën rreth 7 milion burra e gra nga vendet e 
pushtuara dhe u vendosën nëpër kampe duke i detyruar të kryenin punë të 
detyruar.Në këto kampe vdiqën me mijëra persona për shkak të sëmundjeve, urisë 
dhe torturës.  
Maskra më e madhe u krye kundër hebrejve, ato u bënë subjekte të vrasjeve  masive 
duke përdorur  mënyra nga më çnjerëzoret, tortura dhe deri te dhomat e gazit 
helmues.                                                                                                           
Me to kryheshin eksperimente mizore të quajtura ‘eksperimente për qëllime 
mjekësore’. Sulmi i gjermanisë ndaj hebrenjve nuk ndalte edhe kur përpara tij dilnin 
fëmijët, rreth 1.5 milion fëmijë hebrenj iu nënshtruan këtyre torturave dhe vrasjeve. 
Duke marrë shkas nga pasojat e luftës dhe shkeljeve shumë të rënda që i ishin bërë të 
drejtave dhe në mënyrë të veçantë dinjitetit njerëzor, shtetet ranë dakort që çështja e 
të drejtave të njeriut të mos mbetej më si çështje që i përket vetëm shtetit dhe ai me 

                                                                                                                                                                                     
143 Kretzner.D, Klein. E, The concept of human dignity in human rights discourse, 2002,  NeëYork fq 2 
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vullnetin e tij të përcaktojë fatin e këtyre të drejtave, por ato të garantoheshin në rang 
ndërkombëtar. 
Një sërë aktesh ndrërkombëtare janë hartuar në kuadër të mbrojtjes të të drejtave të 
njeriut, duke i vënë shtetet  përpara detyrimit për ti njohur, garantuar dhe për të 
ngritur të gjitha meknizmat për të parandaluar shkeljen e tyre.  
 
   III. Aktet Ndërkombëtare 
 
Koncepti i dinjitetit  te  njeriut  është  baza  mbi  të  cilën janë  hartuar  një sërë  
aktesh  kombëtare dhe  ndërkombëtare. 
Të  gjitha aktet  që  sanksionojnë  të drejtat e  njeriut , në  nenet  e  para  të  tyre  
sanksionojnë  dinjitetin  njerëzor. 
Shpesh ky koncept  ka luajtur  një  rol  kyç  në debatet e zhvilluara  midis  atyre  që  
mbrojnë  të drejtat  si  universale  dhe  atyre  qe  mbrojnë  teorinë  se  të drejtat  janë 
shtetërore. 
Dinjiteti  i njeriut është  kthyer  në  një  nga elementet  thelbësorë  të  drejtave  të  
njeiut  jo vetëm  në  aktet  ndërkombëtare , por edhe  në  kushtetutat  e  vendeve  
demokratike. 
Dinjiteti  i  njeriut është  i  paprekshëm , i  padhunueshëm, i patjetërsueshëm, ai 
duhet  të garantohet  dhe  të  mbrohet  nga  çdo shtet. 
 
Dokumenti  i  parë  ndërkombëtar  ku  parashikohet  njohja dhe  mbrojtja e dinjitetit  
të  njeriut  është  Deklarata Universale e  të  Drejtave  të  Njeriut e cila  në  nenin 1 të  
saj sanksionon : 
 
‘Të gjithë njerëzit  lindin  të  lirë  dhe  të barabartë  në dinjitet dhe në  të drejta. Ata  kanë 
arsye  dhe  ndërgjegje  dhe  duhet  të  sillen  ndaj  njëri tjetrit  me  frymë  vëllazërimi’. 
 
 Parshikimi  i  njohjes  së dinjitetit  të  njeriut  në  nenin 1 të  Deklaratës  tregon 
rëndësinë  e  madhe që  iu dha  kësaj të drejte  në arenën ndërkombëtare. Dhënia e  
rëndësisë  të drejtave  të  njeriut dhe  në veçanti dinjitetit  njerëzor  jo vetëm  në  
aspektin  e brëndshëm shtetëror , por  edhe  në  arenën  ndërkombëtare  erdhi si  
rrjedhojë e pasojave  që shkaktoi  Lufta e II  Botërore. 
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Kjo  deklaratë vetëm  njihte  këto  të  drejta , por  nuk  krijon  struktuara  për  ti  
mbrojtur  ato  nga   cënimet .  
 
Për  këtë  arsye  u  nënshkruan edhe  një sere  aktesh  të  tjera  ndërkombëtare  si 
Pakti  ndërkombëtar i  të  Drejtave Civile  dhe  Politike  i cili  që  në  hyrje  
parashikon : 
 
Duke pasur parasysh se, në përputhje  me  parimet  e  shpallura  në  Kartën  e Kombeve  të 
Bashkuara, njohja e dinjitetit  të lindur dhe e të drejtave  të barabarta  e të patjetërsueshme  të 
të gjithë pjesëtarëve  të  familjes  njerëzore  është  themel i  lirisё, drejtёsisё dhe paqes nё botё  
këto të drejta burojnë nga dinjiteti i lindur i njeriut. 
 
 
Akti më  i rëndësishëm ku  parashikohet  njohja dhe mbrojtja e dinjitetit  të  njeriut 
është  Konventa Europiane e të Drejtave  të  Njeriut e cila ka ngritur edhe Gjykatën 
Europiane të  të Drejtave të Njeriut e cila shqyrton mosmarrveshjet  në  lidhje  me 
shkeljen e neneve te kësaj konvente. Dinjitetin e njeriut e gëzojnë jo vetëm personat e 
lirë , por edhe të burgosurit. 
 
Në shumë  çështje  Gjykata Europiane e  të Drejtave  të  Njeriut  ka theksuar  dhe  
interpretuar se shume  veprime  që  kryhen ndaj të burgosurve  mund  të shkaktojnë  
cënimin e dinjitetit  të  njeriut. 
Nënshtrimi  ndaj  një  numri të  madh  të  masave  të   kontrollit   mund  të  cënojë  
dinjitetin  njerëzor duke i  lënë  vend  ndjenjave  të  ankthit dhe  të përuljes  që  
fyejnë dhe përçmojnë  individin.144

Gjithashtu  sipas gjykatës  përbëjnë  cënim të  dinjitetit  njerëzor,  sjelljet e rojeve  të  
burgut  të cilat  synojnë  të  provokojnë ndjenjën  e inferioritetit

 

145

 

,  kushtet e këqija  
të  burgut  mund  të  ulin dinjitetin e njeriut dhe  të  bëjnë  të lindin  brenda  tij 
ndjenja ankthi , të cilat  përulin dhe fyejnë  personin dhe  mund  të  arrijnë  deri  në  
thyerje  të  qëndrueshmërisë  së tij morale  dhe fizike. 

 

                                                           
144 Shih  Bianku. L ‘ Jurispudenca e Gjykatës së Strasburgut,  çështja  Van Der Van  v Hollandës,  Tiranë  2005  
145 Po aty , çështja Iëanczuk v Polonisë 
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IV. Legjislacioni  i  Brëndshëm 
Krahas parashikimit dhe garantimit  të  të  drejtave  të  njeriut  në  rang  
ndërkombëtar,  ato  u mishëruan dhe  në  kushtetutat e shumë vendeve 
demokratike.  
 
Kushtetuta 
 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë  që  në  preambulën e saj  ka parashikuar  
mbrojtjen e dinjitetit  dhe personalitetin e njeriut: 
Ne, Populli i Shqiperise,… me zotimin per mbrojtjen e dinjitetit dhe te personalitetit 
njerezor,... 
Gjithashtu në nenin 3 të  kushtetutës  parashikohet  se  një  nga bazat e ekzistencës  
së shtetit shqiptar është dinjitetit  i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij: 
 
‘…,dinjiteti  i njeriut,të drejtat dhe liritë e tij…,jane baza  e këtij shteti që ka për detyrë  ti 
respektoje dhe ti mbrojë  ato.’ 
 
Në historinë e Kushtetutave në  Shqipëri , Kushtetuta e sotme  është  e para që  ka  
saksionuar  shprehimisht  dinjitetin e njeriut që  në  preambulën e saj.146

 

 Shteti dhe 
gjithë organet  e administratës  publike  janë  të detyruara  të  respektojnë të drejtat  e 
parashikuara  në Kushtetutë. 

Kodi Penal 
 
Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë  janë   inkriminuar  një  sërë  veprash  
penale  të cilat  kanë  për objekt  mbrojtjen e dinjitetit  të  njeriut. Me  anë  të 
inkriminimit  të veprimeve  të   ndryshme  të cilat  cënojnë  dhe  rrezikojnë  dinjitetin  
e njeriut, legjislatori synon  ta  mbrojë  atë  nga veprimet e individëve  privat (aspekti 
horizontal). 
Sistemi i veprave  penale  që drejtohen  ndaj dinjitetit  njerëzor  ka pësuar ndryshime  
edhe  së fundmi , si në  vetë dispozitat  përkatëse  ashtu  edhe  në  inkriminimin e 
veprimeve  të  reja. Aktualisht  kemi këto vepra penale  që cënojnë dinjitetin: 
Prostitucioni (neni 113),  shrytëzimi i prostitucionit(neni 114),  shfrytëzimi i 
                                                           
146 Omari. L, Anastasi. A  E drejta Kushtetuese, shtëpia botuese ABC, Tiranë, 2008, fq 68 
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prostitucionit në rrethana rënduese(neni 114/a), trafikimi i femrave (neni  114/b), 
mbajtja e lokaleve për prostitucion(neni 115),  pornografia(neni 117), dhunimi i 
varreve(neni 118),  fyerja(neni 119),shpërndarja  e  materialeve  raciste  ose  
ksenofobike  nëpërmjet  sistemit  kompjuterik(neni  119/a), fyerja  me  motive  
racizmi  ose  ksenofobike  nëpërmjet  sistemit  kompjuterik(neni  119/b),  shpifja 
(neni 120),  ndërhyrje  të padrejta në jetën  private(neni 121), përndjekja(neni 121/ a),  
përhapja e sekreteve vetjake(neni 122),  përgjimi  ose shkelja e fshehtësisë së 
korrespondencës(neni 123). 
 
2.1 Fyerja dhe Shpifja 
 
Fyerja dhe shpifja parashikohen  në  nenin 119  dhe 120  të  Kodit  Penal. 
Objekti  i  të dy veprave penale është  i njëjtë, janë marrëdhëniet  juridike  të  
vendosura për  të  mbrojtur moralin dhe dinjitetin e njeriut. 
Një problem në  lidhje me vënien  përpara përgjegjësisë së personit që kryen veprën  
penale të fyerjes e shpifjes  në praktikë  ka qenë  raporti  i  këtyre veprave  me lirinë e 
shprehjes. Shpesh  lirisë së shprehjes  i është dhënë përparësi ndaj ketyre veprave 
penale.  
Kolegjet   Penale  të Gjykatës së Lartë  kanë  gjykuar  një sërë  çështjesh  të cilat  
kishin  për  objekt  fyerjen  dhe  shpifjen dhe gjykata ne shumicën e rasteve  ka 
argumentuar  se  liria e shprehjes është  një  nga elementet  thelbesorë  në  një  
shoqëri demokratike dhe  ato  prevalojne  ndaj fyerjes dhe shpifjes sidomos  kur këto 
vepra  konsumohen nga persona që ushtrojnë funksione publike  dhe  brenda 
veprimtarisë  së  Kuvendit. 
Gjykata e Lartë  nuk mund  ta  kalojë  këte  çështje  për  unifikim për  të  përcaktuar   
kriteret  që  duhet  të  zbatohen dhe balancimi i  lirisë së shprehjes  dhe  të  drejtës e 
mbrojtjes së dinjitetit  njerëzor,  për  shkak   se  është vetë  Gjykata e Lartë  që në 
rastin e funksionarëve publik,  gjykon si juridiksion fillestar.  
Ky problem në përcaktimin e elementeve të veprës  penale  të fyerjes dhe shpifjes  
konstatohet  në  një sërë  vendimesh dhe gjykatat  shpesh  kanë  mbajtur qendrime te 
ndryshme.  Kur keto vepra penale konsumohen  nga funksionarë  publik ose 
persona që kryejne funksione publike  kompetencën  për ti gjykuar këto çështje e ka 
Gjykata e Lartë. Shpesh  për  shkak  të   rrezikshmërisë  se vogël që ato  kanë, keto 
vepra  tentohet  të  gjykohen  nga  gjykata  civile  me qellim  kerkimin e 
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demshperblimit.  Ky  qëndrim i  të dëmtuarve  do të rritet edhe  për  shkak të 
ndryshimit  të  llojit të dënimit  nga burg  ose gjobë  në  gjobë. 
Një  problem tjeter  që  ka lindur qëndron  në dallimin midis fyerjes dhe shpifjes: 
 
2.1.1 Shpifja  
 
 Për  të  pasur veprën  penale  të  shpifjes është e domosdoshme  që  personi  të 
përhapë  thënie  të  rreme  ndaj  një  personi  tjetër,  thënie  që  nuk i përgjigjen  së  
vërtetës.  Nëse   këto  thënie   janë  të  vërteta  nuk  mund  te  kemi konsumin e kësaj 
vepre  penale  sepse  legjislacioni ynë  nuk  parashikon difamacionin  përhapjen e 
thënieve   të  vërteteta , por  që  janë deskretituese  dhe fyese.147

Gjithashtu  kërkohet që thëniet e përhapura  jo vetëm të  jenë  të  rremë , por edhe  
poshtëruese  e  diskretituese  që cënojnë nderin e dinjitetin e personit  ndaj të cilit 
drejtohen. 

 

Që vepra të konsiderohet e kryer, duhet të përmbushen këto kushte: 148

 
 

a) shpifja të bëhet me përhapjen e thënieve ose çdo informacioni tjetër;  
b) thëniet apo informacioni tjetër të jenë të rreme;  
c) thëniet apo informacioni tjetër të jenë konkrete;  
d) thëniet apo informacioni tjetër të jenë diskredituese, d.m.th. të cënojnë nderin dhe 
dinjitetin e personit.  
 
 Kjo vepër  penale është kundërvajtje  penale dhe sipas Kodit Penal, që  personi të 
merret  në  përgjegjësi penale duhet të ketë mbushur moshën 16 vje ç dhe të jetë i 
përgjegjshëm. 
 Është  e domosdoshme  gjithashtu që  për  të  patur  veprën  penale  të  shpifjes  ajo 
duhet  të  kryhet  në  formën e dashjes direkte  dhe  me qëllim të  posacëm për  të  
diskretituar e poshteruar  nderin e dinjitetin e personit që  i adresohet shpifja.149

 
 

 
 

                                                           
147 Shih Vendimin  e Kolegjit  Penal të Gjykatës së Lartë nr. 7 ,  dt, 7.06.2010 
148 Po aty  
149 Shih Vendimin  e  Kolegjit Penal  të Gjykatës së Lartë  nr.377 ,dt. 14-06.2006 
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2.1.2 Fyerja 
 
Kjo vepër penale  konsumohet  me   fjalë  ose  gjeste  të cilat cënojnë dinjitetin   
personal  nga fjalë ose  gjeste poshtëruese. 
Problematik  është  fakti që shpesh fyerja konsiderohet si prodhim i  përceptimit  të  
subjektit  të  personit  të  fyer,  që  do  të  thotë kjo se një fjalë, shprehje apo veprim 
konsiderohet  poshterues e cënon dinjitetin e një personi,  por  jo domosdoshmërisht  
kjo perceptohet  në  te  njëjten  mënyre dhe  nga një  individ  tjetër. Pra duhet të 
shikohet  rast  pas  rasti dhe  jo  të  merret  si e mirëqenë  se  një fjalë  ka qenë fyese. 
Mund të realizohet  nga ana objektive  në çfarëdolloj forme,  me gojë  ose me shkrim,  
me veprime  e gjeste  poshteruese,  fjalë fyese poshtëruese etj. Mund të përmendim si 
shembuj ilustrues  të  këtyre  formave:  p.sh goditja me shuplake  por jo per ta 
rrahur,  fjalë  si idiot,  injorant,  drogaxhi etj.      
Sipas nenit 78  të Kushtetutës deputetët  nuk mbajnë përgjegjësi për  mënyrën e të 
shprehurit  në  Kuvend.. 
 Duke vënë në dukje se imuniteti parlamentar, që anëtarët e parlamentit gëzojnë,  
ndjek qëllimet e ligjshme të mbrojtjes së fjalës së lirë, përbëjnë një praktikë të 
qëndrueshme, e cila synon që të sigurojë  lirinë e shprehjes ndërmjet përfaqësuesve 
të popullit dhe  ruajtjen e ndarjes së pushteteve  ndërmjet  legjislativit dhe gjyqësorit. 
Gjykata e Lartë  me interpretimin  e saj  i ka shtrirë  të drejtat e të shprehurit  në  
mënyrë  fyese edhe  jashtë  punimeve  të kuvendit.  Kjo  ka  sjellë  cënimin e dinjitetit  
të  shume personave. 
Parashikohen dhe rrethanat cilesuese  dhe  ato  jane : 
 
a. kryerja boterisht p.sh ne kafene ,  ku të jenë të pranishëm të paktën 7 persona,150

b. kryerja ndaj shumë personave, 
 

c. kryerja më shumë se një herë 
                                                                                                                                                                                                                                              
Personi  që   konsumon vepren penale  të  fyerjes  dhe  të shpifjes   që të mbajë  
përgjegjesi penale duhet  të  ketë  mbushur moshën per pergjegjesi penale, që në këtë 
rast duhet të jetë 16 vjeç  duke qenë  se është kundërvajtje penale dhe të jetë  i  
përgjegjshem.                                                                                                                                                                                                                          

                                                           
150 Elezi. I ,E drejta penale, Tiranë 2009, fq 172 
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Nga ana subjektive  ashtu si dhe  te shpifja, fyerja kryhet  me dashje  te drejtpërdrejtë  
dhe  me qëllim për  të cënuar dinjitetin e personit. 
 Barrën e provës në këto raste e ka kërkuesi (i dëmtuari akuzues ose akuzuesi),  
mbështur  në prezumimet,  shkak për të cilin dhe legjislatori e ka kaluar barrën e 
provës te  kundërshtuesi i prezumimit,  deri sa të provohet e kundërta është paditësi 
(i dëmtuari akuzues), ai që duhet të vërtetojë me  prova pozitive, që deklaratat apo 
insinuatat që pretendohet se përbëjnë shpifje  apo fyerje janë të  rreme. 
               
2.2   Shpifja dhe fyerja për shkak të detyrës  
 
Veprat  penale  të  shpifjes dhe të fyerjes  për shkak  të  detyrës  janë  parashikuar  
respektivisht  në  nenet  239  dhe  240  të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 
 
2.2.1       Shpifja për shkak të detyrës 
 
Karakteristikat e shpifjes për  shkak të detyrës  janë  po ato  të  shpifjes në  
përgjithesi,  por veçoria e kësaj figure qëndron  në faktin se  shpifja bëhet  për shkak  
të  detyrës shteterore  apo të  kryerjes së  një  shërbimi public dhe në këtë rast nuk 
mbrohen vetëm marrëdhëniet juridike  mbrojtjen e dinjitetit dhe moralit, por  edhe  
mbrojtjen e  marrdhënieve  për t ë siguar  mbarëvajtjen  e veprimtarisë shtetërore.. 
Që vepra te konsiderohet e kryer  duhet  të  përmbushen këto kushte:  
 
a. shpifja të  bëhet  me përhapjen e thënieve  ose cdo  informacion tjeter. 
b. thëniet apo informacioni të  jenë  të   rreme 
c. të jenë  konkrete 
d. të jenë diskretituese  d.m.th të cënojnë nderin dhe dinjitetin e personit. 

 
Kjo vepër  penale  përmban  të  njëjtat  karakteristika të elementeve  të veprës penale  
të  parashikuar  si  ndryshimi kryesor është  te subjekti ndaj të cilit drejtohet vepra 
penale, që  në këtë rast është funksionar publik ose kryen shërbime publike. 
 
Dispozita per shpifjen  nuk  i  mbron  njerezit  nga  një gjuhë  që  është  thjesht 
ofenduese ose  tronditëse, ose nga shprehja e një opinioni. 
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Duhet kuptuar dallimi midis fakteve(informacionit) dhe gjykimeve 
vleresuese(opinioneve)151

 
. 

Sipas GJEDNJ-se  opinionet  janë pikëpamje ose vleresime personale të  një  ngjarje 
ose personi dhe si të  tilla ato nuk janë të  përceptueshme si prova për të qenë të 
vërteta ose te paverteta, faktet mbi të cilat mbështeten opinionet. 
 Në  disa çështje 152

Me  rëndesi  për  tu  permendur vleresohet  kushti  i proporcionaliteti  sipas  të  cilit 
asnjëra  nga të  drejtat  as ajo për respektimin e nderit dhe dinjitetit dhe as ajo per  tu 
shprehur  nuk duhet  të kene  formalisht  prioritet  ndaj  njera-tjetres pasi si 
Konventa ashtu dhe Kushtetuta e Shqipërise në  u siguron  mbrojtje të njëjtë. 

gjykata thekson  ndryshimet  midis shprehjeve të  fakteve  të cilat 
mund të provohen dhe opinioneve që  nga natyra nuk  mund të  provohen, duke 
orientuar se ne çdo rast ato duhet të veçohen me kujdes. 

 
2.2.2 Fyerja për shkak të detyrës 
 
Për  të  pasur veprën  penale të  fyerjes per  shkak te detyres duhet  patjeter  të  
vertetohet  ana subjective e vepres penale pra dashja direkte e autorit  pra: personi e 
di qe po fyen  një  punonjës që  kryen  një  detyrë  shtetë rore  apo një  shërbim 
publik  dhe deshiron  ta fyejë  për  shkak  të  veprimtarisë  shtetërore ose shërbimit  
publik. Autori duhet  të  ketë  për qellim  të cënojë nderin dhe dinjitetin e personit. 
Ta diskretitojë  atë  e  ta  poshtërojë   dhe të cënojë dhe veprimtarinë shtetërore. 
                   
2.3  Përndjekja 
 
Në nenin 121/a  është  shtuar vepra penale e përndjekjes: 
“Kërcënimi ose ngacmimi  i personit  me veprime  të përsëritura  me qëllim 
shkaktimin e një gjendje të vazhdueshme dhe të rëndë ankthi apo frike të një të 
afërmi ose të një personi  me të cilin ka lidhje shpirtërore  apo  për të detyruar të  
ndryshojë  mënyrën  e jetesës  dënohet me burgim nga  6 muaj deri  në 4 vjet. 
 Kur kjo vepër kryhet nga ishbashkshorti, ish-bashkjetuesi apo personi që ka pasur 
lidhje shpirtërore me të dëmtuarin , dënimi rritet me një të tretat e dënimit të dhënë. 

                                                           
151 Vendimi  i Gjykatës  së Lartë , nr.8  datë 01.07.2011 
152  Shih ‘Lingens kundër Austrise’, e dates 08.07.1986  dhe ‘Dalban kunder Rumanise’ e datës 28.09.1999   
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    Kur kjo vepër kryhet ndaj të miturit , gruas shtatzënë ose një personi të pazotë për 
tu mbrojtur, si dhe kur kryhet nga një person I maskuar ose shoqërohet me mbajtjen 
ose pëdorimin e armëve dënimi rritet me një të dytën e dënimit të dhënë.” 
 
Objketi  i  krimit janë  marrëdhëniet juridike të vendosura për të mbrojtur dinjitetin 
e njeriut dhe sigurinë e tij. 
 
Nga ana objektive  vepra penale konsumohet me veprime të  përsëritura të 
kundraligjshme. 
Veprimet mund të jenë në formën e kërcënimeve, që konsistojnë në përdorimin e 
fjalëvë apo mjeteve që shkaktojnë te personi ankth, vuajtje, gjendje frike etj 
Ato mund të jenë edhe në formën e ngacmimeve me fjalë apo me gjeste që i krijojnë 
personit shqetësim. 
 
Rrethanat cilësuese 
Në paragrafin e dytë dhe të  tretë  parashikohen  rrethanat cilësuese : 
 

a. Kur veprimet e mësipërme kryhen  nga subjekte të posaçëm si  
ishbashkshortët ,  ish-bashkjetuesit,  personi që ka pasur lidhje shpirtërore , 
dënimi rritet me 1/3- 

b. Kur veprimet  kryhen  ndaj  gruas   shtatzënë , të  miturve , personave  të 
pambrojtur dënimi rritet me ½ e dënimit të dhënë. 
 

Jemi përpara rretthanës cilësuese edhe kur  veprimet  kryhen  nga persona të 
maskuar  apo  me përdorimin e armës, ku dënimi rritet me ½. 
 Subjekti  i krimit sipas paragrafit  të  parë  janë  të  gjithë  personat  që  kanë  
mbushur  moshën 14 vjeç dhe janë të aftë mendërisht. 
Ndërsa në paragrafin e dytë  personat  përveç  dy kritereve  të  mësipërme duhet  të 
gëzojnë  edhe cilësinë  e  ishbashkshortit , ish-bashkjetuesit,  apo personit që ka një 
lidhje shpirtërore. 
Ana subjektive  e krimit kryhet  me dashje të drejtpërdrejtë dhe  me qëllim 
shkaktimin e gjendjes së ankthit,  frikës ose  për ta detyruar  të  ndryshojë  mënyrën 
e jetesës. 
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Një elment që bie  në sy  në  këtë vepër penale është  mënyra e vendosjes së dënimit  
në  rastin e rrethanave cilësuese. Kjo do të  krijojë  probleme  në praktikë  sepse  
sipas interpretimit  literal të dispozitës së pari duhet të jepet  një vendim sipas 
paragrafit të parë dhe më pas këtij dënimi do ti shtohet  respektivisht 1/3 ose ½  sipas  
rrethanës cilësuese. 
 
Disa nga veprat penale të parashikuara në  seksionin  që  ka për objekt  dinjitetin  
njerëzor  janë vepra  të cilat  mund  procedohen me kërkesën e të dëmtuarit akuzues 
sipas  nenit 59 të Kodit të Procedurës Penale.  
 
Në rastin e përndjekjes, si vepër penale do ti nënshtrohet nenit 59 apo do të mund 
të nisë edhe me iniciativën e prokurorit ? 
 
Meqënëse dispozitat e KPP janë  urdhëruese dhe në nenin 59  janë  renditur veprat 
penale  të cilat  procedohen me kërkesën e të dëmtuarit  akuzues dhe në këtë nen  
nuk  përfshihet  neni 120/a ( për shkak të ndryshimeve) kjo vepër do  të  procedohet  
me iniciativën e prokurorit deri në momentin kur  të  kemi ndryshime në KPP. 
 
2.4   Prostitucioni 
 
Një  tjetër vepër  penale që  ka për objekt  mbrojtjen e dinjitetit   njerëzor është  
ushtrimi  i  prostitucioni. Ka qenë e kritikuar kjo dispozitë nga  juristë të shumtë për 
shkak  të  mosinkriminimit dhe  mosdënimit  të personit(klientit) që  përfiton  
shërbim seksual, duke dënuar vetëm personin që e ushtronte atë. Kjo  mangësi e 
dispozitës  u plotësua  me  ndryshimet e bëra së fundmi asaj.  
Tanimë në nenin  113 të Kodit Penal parashikohet vepra penale e prostitucionit si 
vijon: 
“Ushtrimi  i  prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim gjer në  tre  vjet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dhënia e shpërblimit për përfitim personal  të prostitucionit  dënohet  me gjobë  ose  
me burgim gjer  në  tre  vjet.” 
Me  prostitucion  do  të  kuptojmë  kryerjen e marrëdhënieve  seksuale  kundrejt  
shpërblimeve. Përkufizimi  i  prostitucionit  përmban  në  vetvete  këto  elementë: 
marrjen  e  shpërblimit, natyrën  e  akteve  të  kryera, numrin  e  partnereve  dhe  
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natyrën  e  jetesës.  Akti  i  vetëm  është  i  mjaftueshëm  për  ekzistencën  e  kësaj  
vepre  penale.   
“Mënyra  e  punësimit  të  trupit  duke  përmbushur  kënaqësitë  e  të  
tjerëvë,ciladoqoftë  natyra  e  akteve  të  turpshme  të  kryera  kundrejt  
shpërblimit”153

Është  vënë   re  se  pas viteve  1990  kjo  vepër  penale  ka ardhur  gjithnjë  e  në  
rritje.Shpesh  subjektet e  kësaj  vepre  penale  kanë  qenë  të  miturit  e  moshës  14-
18  vjeç.  Janë  hedhur  dhe   ide  për  depenalizimin  e  kësaj  vepre  dhe  për  
vendosjen  e  këtij  aktiviteti  nën  kontrollin  dhe  sipas  rregullave  të  caktuara  
ligjore. 

,është  një  tjetër  kuptim  që  i  është  dhënë  kësaj  vepre  penale.Është  
një  vepër  penale  që  mund  të  mbetet  në  tentativë,që  përfshin  si  atë  që  e  
ushtron  prostitucionin  ashtu  edhe   atë që ofron  shpërblimin,i quajtur klient.Mund  
të   jetë  si  vullnetar  ashtu  edhe  i  detyrueshëm,mund të kryhet  si  brënda  dhe  
jashtë  territorit. 

Prostitucioni  përbën  anën  objektive  edhe  në  një  sërë  veprash  të tjera  penale  si  
trafikimi  i  femrës,  i  fëmijëve.         
Ushtrimi  i  pristitucionit   nuk   cënon  vetëm  dinjitetin  e  subjektit,  por  edhe   
normat  morale  dhe  traditat  zakonore  të  shoqërisë  shqiptare.  Kjo  vepër  penale  
sanksionohet  në  tre  dispozita,  duke  u  shfaqur  në  forma  të  ndryshme  dhe  
duke  paraqitur  vështirësi  serioze  për  organet  e  drejtësise.Tendenca  gjithnjë  e  
në  rritje  për  të  pasur  të   mira  materiale,  për   të  siguruar  një  jetë  luksoze,i  
shtyn  ata  që ushtrojnë  prostitucionin   të  shkelin  cdo  parim  moral  apo  lidhje  të  
mundshme  që  kanë  me viktimat  e  ardhshme.   
  
V.  Konkluzione 
 
Respektimi i dinjitetit njerëzor  shërben si bazë  interpretimi pa  të cilat  liritë dhe  të 
drejtat e njeriut  nuk mund  të  gjejnë zbatim..Pavarësisht  vakumit  lidhur  me 
kuptimin dhe natyrën juridike  të tij,  Kushtetuta  e Shqipërisë  i jep dinitetit njerëzor 
vendin e një parimi themelor kushtetues.  Jo vetëm kaq  por shprehje  e  kujdesit që i 
është  dhënë atij është edhe mbrojtja juridiko-penale , nëpërmjet  parashikimit  të 
veprave penale që cënojnë dinjitetin  në  Kodin Penal  të  Republikës së Shqipërisë.. 
Sistemi i veprave penale  që drejtohen  ndaj dinjitetit  njerëzor  ka pësuar ndryshime  
                                                           
153 ROBIONA .H,Vështrim juridiko-penal dhe  kriminologjik mbi prostitucionin,fq  43 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

92
 

dhe  së fundmi , si  në  vetë dispozitat  përkatëse  ashtu  edhe në  inkriminimin e 
veprimeve të reja. 
 
Respektimi i tij do të thotë, se shteti është  i detyruar të  heqë dorë  nga çdo  gjë që 
rrezikon  atë. Shteti  duhet  ta respektojë  njeriun si person dhe nuk mund  ta bëjë  
atë objekt  posedues  të veprimeve  dhe ta trajtojë  sipas qëllimeve  të  tij.  
Shteti  ka detyrimin ta njohë dhe ta garantojë dinjitetin  dhe  të  marrë  të  gjitha  
masat  për  të  parandaluar cënimin e tij si  në aspektin vertikal ( kur cënimi vjen nga 
organet shtetërorë) ashtu dhe  në  atë  horizontal( cënimi kryhet nga persona privat).  
Dinjiteti i njeriut është i pandashëm , i padhunueshëm , i patjetërsueshëm. 
Shpesh gjykatat nuk  i  japin  interpretimin e duhur  dinjitetit në raport me  të drejtat 
e  tjera duke dhënë shkas që në shumë raste të kemi  cënimin e  tij. 
 
 Një problem në lidhje me marrjen në përgjegjësi  të personave që konsumojnë 
veprat penale që kanë për objekt  dinjitetin e njeriut është provueshmëria dhe 
sigurimi i provave për vërtetimin e tyre.  Disa nga  këto vepra procedohen  me 
kërkesë  të  vetë të dëmtuarve nga kjo vepër. 
Duhet të parashikohen ndryshime  në Kodin e  Procedurës  Penale, në  mënyrë  që  
të jepet  një  lehtësi provueshmërie  për këto vepra penale. 
Gjithashtu Gjykata e Lartë duhet të unifikojë qëndrimin e saj për mbrojtjen e 
dinjitetit në  raport me të drejtat e tjera, duke përcaktuar në mënyrë të qartë kriteret 
dhe kushtet  e  kufizimit të dinjitetit.  
Në lidhje me sa më sipër  vërehen tendencat drejt depenalizimit  të figurave të 
veprave penale si fyerja dhe  shpifja, veçanërisht  ndaj mediave, proceset gjyqësore  
ndaj të cilëve (gazetarëve) kanë cënuar imazhin e demokracisë shqiptare  në botë, të 
shoqëruara edhe  me kërkesa  në  rritje të institucioneve të ndryshme 
ndërkombëtare, që Shqipëria  të  forcojë mekanizmat për mbrojtjen e lirisë së 
shprehjes, dhe në veçanti duke  reformuar kuadrin ligjor të difamacionit.  Por ky 
reformim duhet të jetë  në proporcion me mbrojtjen e dinjitetit të njeriut. 
Shteti  Shqiptar ka  ratifikuar  aktet  ndërkombëtare  të parashikuara   në  këtë  
punim, si rrjedhojë e kësaj ai ka detyrimin ti zbatojë   detyrimet  negative dhe 
pozitive  për mbrojtjen e dinjitetit  të   njeriut. 
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PIKEPAMJET KONTRAVERSIALE MBI TE DREJTEN E TE PANDEHURIT PER 
TE HESHTUR DHE PER TE MOS U VETE-INKRIMINUAR. 

 
Arsiola Dyrmishi 

 
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri. 

 
Abstrakt 
 
Ne shoqerite bashkekohore mbrojtja e te Drejtave te Njeriut perben objektivin 
paresor.Kjo ndoshta per shkak te faktit se termi spekulativ "e mire e pergjithshme" 
perkon me rezultanten e "te mirave individuale."Legjislacioni nderkombetar dhe ai  I 
brendshem ne koherence te plote kane paravendosur te drejtat e njeriut  si te 
patjetersueshme edhe perkundrejt situatave 
 te ndryshme sociale,politike apo juridike.Nuk eshte rasti te meshojme ne relacionin 
jete-vellim i te drejtave ,pasi per efekt te kesaj teme do te perqendrohemi te e drejta e 
te pandehurit si subjekt i procedimit penal.E drejta e te pandehurit per te heshtur 
dhe per te mos u vete-inkriminuar perben nje te drejte pak te artikuluar ne qarqet 
akademike.Ndoshta kjo i atribuohet faktit se eshte nje e drejte, mbi te cilen opinionit 
publik i reduktohen mundesite e kontrollit.Jeremy Bentham thoshte se, pafajesia 
evokon te drejten per t’u shprehur,ndersa fajesia privilegjin e heshtjes.Ky nocion,gati 
logjik sipas invokimit te nje parimi tjeter sipas te cilit heshtja eshte pranim perben nje 
mendesi te aprovuar nga shume studiues por qe duhet tejkaluar pasi paragjykon 
situaten juridike te te pandehurit.Heshtja e te pandehurit duhet nenkuptuar si 
ushtrimi I nje te drejte kushtetuese dhe vleresimi mbi fajesine apo pafajesine duhet te 
jete pikemberritje pas shqyrtimit te provave te administruara ne procesin 
gjyqesor.Por mbi cilat arsye perligjet heshtja e te pandehurit?A duhet barazuar 
heshtja me fajesine?Cilat te drejta te tjera invokohen dhe si qendrojne perballe saj e 
drejta per nje gjykim te drejte,parimi I prezumimit te pafajesise,ndalimi I 
tortures,trajtimit mizor dhe degradues? Sa etike dhe ligjore jane perdorimi I 
teknikave teknologjike  me qellim perftimin e pohimit te fajesise se te 
pandehurit?Cfare ndodh praktikisht me kete te drejte nen driten e evidencave te 
praktikes shqiptare?Si duhet moderuar qendrimi etik dhe profesional I Punonjesve 
te Policise se Shtetit ne respektimin e kesaj te drejte? Cilat jane debatet bashkekohore 
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mbi kete te drejte dhe sa e implikon ajo gjykimin e drejteperdrejte? Sa cenohet e 
drejta per te mos u vete-inkriminuar ne rastet e ekspertimeve mbi elementet 
biologjike si gjaku,urina e te pandehurit? Jane keto pyetje te cilet perbejne dilema por 
edhe kuadrin e mjaftueshem per te polemizuar dhe debatuar mbi kete te 
drejte.Sigurisht pertej intepretimeve personale,vendimet e Gjykates Europiane te te 
Drejtave te Njeriut,dhe te Gjykatave te Sistemit Gjyqesor ne Shqiperi do te arrihet ne 
nje qendrim te unifikuar mbi kete te drejte.Tema do te pershkohet nga perpjekja per 
t’iu  dhene pergjigje ketyre  pyetjeve nen driten e parashikimeve ligjore kombetare 
dhe nderkombetare si nje ceshtje qe duhet te perbeje interesin legjitim te 
jurisprudences bashkekohore sot.       
 
 

Fjalë  kyçe: e drejta e heshtjes, , presion ,prezumimi I pafajësisë ,trajtimi  çnjerëzor,vet-

inkriminim 

HYRJE 

Cështja e të  drejtave të  njeriut është  mbi të  gjitha një  cështje praktike,pasi një  e 

drejtë  që  nuk mund të  ushtrohet është  një  e drejtë  që  nuk ekziston.Në  këtë  pikë  

duhet të  theksohet nevoja për të  njohur dhe respektuar të  drejtat e të  

pandehurve,specifikisht e  drejta për të  heshtur dhe për të  mos u vet-

inkriminuar.Evidencat e praktikës shqiptare por jo vetëm sherbyen si një  nxitje për 

të  artikuluar një  të  drejtë  që  shpesh është  neglizhuar.Sigurisht sot nuk mund të  

themi që  hetuesia identifikohet me nje institucion ku përdorimi I dhunës dhe 

teknikave shtrënguese shfaqet në  të  njëjtat nivele te frikshme të së kaluarës,që  

përbëjnë  në  fakt një  shkelje flagrante të  të  drejtave të  Njeriut.Sot,gjithashtu nuk 

mund të  aprovojme teori të  tilla ku të  pandehurit duhen “zhdukur” pasi zotërojnë  

një  trashëgimi gjenetike të  rrezikshme për shoqërine.Sot jemi dhe duhet të  jemi në  

kohën kur të  pandehurit,por edhe të  dënuarit duhet të  trajtohen si qënie 

njerëzore.E drejta për të  heshtur dhe për të  mos u vet-inkriminuar përbën një  të  
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drejtë  kushtetuese,pikërisht për këtë ,për të  mos legjitimuar asnjë lloj 

presioni,dhune fizike apo psikologjike,asnje lloj trajtimi  çnjerëzor apo 

degradues.Shoqëria por edhe aktorët e procedimit penal duhet të  ndërgjegjësohen 

që  vetëm nëpërmjet respektimit të  së  drejtës për të  heshtur dhe për të  mos u vet-

inkriminuar ne mund te shmangim dhunën që  ekziston brenda mureve të  

institucioneve proceduese,mund të  respektojmë  dinjitetin njerëzor dhe mund të  

shmangim atë  emocion negativ,gati urrejtje patologjike që  ekziston përkundrejt të  

pandehurve apo të  dënuarve.Prania e dhunës në  çdo fazë  të  procedimit mund të  

prodhojë  një  tjetër pasojë ;pranimin e fajësisë  nga persona të  pafajshem,një  

koncept që  duket kontradiktor me logjikën njerëzore por që  ne fakt 

ekziston,argument që  do t’I kthehemi më  poshtë . 

1. ÇFARË  LEGJITIMON E DREJTA PËR TË  HESHTUR? 

E drejta për të  heshtur është  një  e drejtë  kushtetuese.Kushtetuta e Republikës së  

Shqipërisë (1998),e ka përcaktuar të  drejtën për të  heshtur në  mënyrë  ekspicite.154

                                                           
154 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë(1998) në nenin 32/1 sanksionon:"Askush nuk mund të detyrohet të 
dëshmojë kundër vetvetes dhe as të pranojë fajësinë e tij." 

 I 

pandehuri,në  zbatim të  kësaj të  drejtë  kushtetuese me vullnet të  lirë  duhet dhe 

mund të  zgjedhë të  shprehet ose jo mbi fajësine apo pafajësinë  e tij.Gjithashtu 

ushtrimi i kësaj të  drejte nuk duhet të  motivojë  organet proceduese për të  

paragjykuar cështjen,fajësinë  apo pafajësinë  e të  pandehurit.Në  cdo rast fajësia apo 

pafajësia duhet të  jetë  pikëmberritje e provave të  administruara  në  proces 

gjyqësor,prova të  marra në  mënyrë  të ligjshme.Ligjvënësi,në  paragrafin e dytë  të  

nenit 32 sanksionon:"Askush nuk mund të  deklarohet fajtor mbi bazën e të  dhënave të  

mbledhura në  mënyrë  të   paligjshme. 
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Dhe në  fakt pohimi i fajësisë  si rrjedhojë  e përdorimit të  teknikave shtrënguese 

është metodë  jo vetëm e kundërligjshme por edhe e pandershme.Konventa 

Europiane e të  Drejtave të  Njeriut(KEDNJ) nuk përmend shprehimisht të  drejtën e 

heshtjes dhe për të  mos u vet-inkriminuar por në  Ceshtjen Saunders V United 

Kingdom, Gjykata Europiane e të  Drejtave të  Njeriut arsyetoi se kjo është  një  e 

drejtë  implicite që  gjen njohje ndërkombëtare dhe është  në  themel të  Nenit 6 të  

KEDNJ.155

E drejta e heshtjes është  sanksionuar në  nenin 14/3(e) të  Konventës Ndërkombëtare 

të  të  Drejtave Civile dhe Politike

 

156,në  nenin  8/2(g)157 dhe  8/3158 i Konventes 

Amerikane të  të  Drejtave të  Njeriut, Amendamentin 5 159

E drejta për të  heshtur dhe për të  mos u vetë -inkriminuar ka natyrë  kushtetuese 

dhe substanciale që  mbi të  gjitha evokon në  parime të  rëndesishme si ai I 

prezumimit te pafajësisë,I procesit të  rregullt ligjor,I ndalimit të  torturës dhe 

trajtimit  ç’njerëzor dhe degradues.Sigurisht nuk është  një  e drejtë  absolute,pasi 

nuk përjashton marrjen në  pyetje në  qoftë  se prania e të  pandehurit  është  e 

domosdoshme për marrjen e një  prove,por jo per pyetjen e tij

të  Kushtetutës së  

Shteteve të  Bashkuara të  Amerikës,të  njohur si klauzola e vetë -inkriminimit. 

160

E drejta e të  pandehurit për të  heshtur,në  kuptimin e ngushtë  përfaqëson të  

drejtën për të  mos u disavantazhuar nga heshtja.Sipas Gjykatës Europiane të  të  

Drejtave të  Njeriut,e drejta për një  proces të  rregullt gjyqësor nënkupton edhe të  

.Por ky është  një  

rast përjashtimor I cili nuk e cenon të  drejtën për të  heshtur dhe për të  mos u vetë 

inkriminuar. 

                                                           
155 Neni 6 I KEDNJ E drejta per nje proces te rregullt 
156 Tё mos shtrёngohet tё dёshmojё kundёr vetvetes ose tё pranojë se ёshtё fajtor. 
157 the right not to be compelled to be a witness against himself or to plead guilty(Në origjinal) 
158 A confession of guilt by the accused shall be valid only if it is made without coercion of any kind. (Në 
origjinal) 
159 ….nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself… (Në origjinal) 
160 Neni 353 I Kodit të Procedurës Penale të Republikws së Shqipwrisë 
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drejtën e  çdo personi për të  mos u vet-inkriminuar.161E drejta për të  mos u vet-

inkriminuar nënkupton që  prokuroria në  një  proces të  rregullt penal duhet të  

provojë  akuzën,duke mos përdorur metoda shtrënguese,si dhe konsiston në  

detyrimin për të  respektuar vullnetin e të  pandehurit.E drejta për të  mos iu 

përgjigjur pyetjeve të  drejtuara nga autoritetet janë  kryesisht të  vendosura për të  

mbrojtur të  pandehurit nga nxjerrja e evidencave nëpërmjet metodave të  kërcënimit 

dhe presionit kundër dëshirës së  të  akuzuarit,kjo e drejtë  e garantuar nuk limitohet 

vetëm për  çështje ku përdoret presioni .Kjo e drejtë  është  epiqendra e një  

procedure gjyqësore të  drejtë dhe shërben për të  mbrojtur lirinë  e zgjedhjes së  të  

dyshuarit nëse do të  shprehet apo do të  qëndroj I heshtur ndaj pyetjes së  policisë 162

E drejta për të  heshtur dhe për të  mos u vet-inkriminuar implikon dy elementë : 

 

Elementin e lirisë  nga vet-inkriminimi 

Heshtjen 

E drejta për të   të  heshtur I referohet vetëm aspektit oral. 

Ndërsa liria për të  mos u vet-inkriminuar përfshin aspektin oral dhe material. 

Për më tepër marrja në  pyetje është  në  të  njëjtën  kohë  një  akt hetimi dhe një  

instrument mbrojtje dhe nuk mund të  konsistojë  kurrsesi në  një  akt dhune. 

Rregullat e marrjes në  pyetje,të  sanksionuara në  nenin 64 të  Kodit të  Procedurës 

Penale reflektojnë  kërkesën për të  respektuar lirinë  dhe dinjitetin e personit duke: 

Mos iu në nshtruar sugjestionimeve ose metodave alternative 

Njohur me të  drejtat dhe detyrimet 

Duhet t’u bëhet e njohur të  pandehurve: 

Deklarimet mund të  përdoren gjithmonë  kundër tij 

Ka të  drejtën për të  mos u përgjigjur 

                                                           
161 Funke v France, CMLR 897 25 February 1993 
162 Allan V The United Kingdom 48539/99  5 November 2002 
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Jurisprudenca italiane e ka vlerësuar të drejtën për të heshtur edhe si të drejtë për të 

gënjyer dhe në këtë sens e drejta për të  gënjyer(il diritto di mentire) nënkupton të  

drejtën për të  mos thënë  të  vërtetën. 

E drejta për të  heshtur I referohet vetëm aspektit oral. 

Ndërsa liria për të  mos u vet-inkriminuar përfshin aspektin oral dhe material.Ajo  

çka bën përjashtim nga kjo e drejtë  janë  rezultatet e përftuara nga ekspertimi I 

elementëve biologjikë  të  të  pandehurit.Por cështja mund të polemizohet.A duhet të 

aplikojmë një interpretim të zgjeruar dhe të sugjerojmë se ekspertimi i elementëve 

biologjikë përbën një pohim fajësie,sigurisht jo të aspektit oral?Përgjigja mohon.Nuk 

mund ta zgjerojmë konceptin e heshtjes apo të mos vet-inkriminimit deri në këtë 

pikë për arsye shumë të qënësishme. 

Kjo e shndërron këtë të drejtë në një të drejë absolute,ndërkohë që nuk është e tillë 

dhe nuk duhet të jetë e tillë,pasi do të  kufizonte së tepërmi provat drejtë një 

ngurtësie të panevojshme. 

Sepse kundërshton qëllimin e vet së drejtës për të heshtur apo për të mos u vet-

inkriminuar e cila midis së tjerash lindi si domosdoshmëri për të mos ekspozuar të 

pandehurit drejtë torturës,trajtimit cnjerëzor apo degradues.  

Komiteti i Shteteve të  Bashkuara të  Amerikës për të  Drejtat e Njeriut ka 

sanksionuar se e drejta e heshtjes duhet parë   në  termat e mungesës së  një  presioni 

direkt apo indirekt fizik apo psikologjik nga autoritetet investigative me qëllim 

arritjen e një  pohimi fajësie.Zakonisht trajtimin mizor, çnjerëzor dhe degradues 

njerëzit e relacionojnë  me një  akt fizik,ndërkohë  që  realisht konsiston në  një  akt 

që  nuk shkakton vetëm vuajtje fizike por edhe psikologjike.Doktrina ka kërkuar një 

pozicionim të së drejtës për të heshtur dhe betimit për të thënë të vërtëtën.Sipas 

GJEDNJ personi i marrë në pyetje mund të betohet dhe të refuzojë të përgjigjet për 
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autorësinë.Është interesante se si në cështjen Serves v France163

1.1 Rëndësia e respektimit të së drejtës për të heshtur 

,gjykata vlerësoi se në 

rastin e Z.Serves nuk mund të aplikohej e drejta për të mos u vet-inkriminuar,pasi ai 

kishte refuzuar të bënte betimin zyrtar. Që të mund të aplikohej klauzola e  mos-

inkriminimit duhet që të bënte fillimisht betimin dhe më vonë të refuzonte të 

përgjigjej.Megjithëse pozicionimi përkundrejt betimit është i debatueshëm,ka autorë 

që mendojnë së vetë betimi ka natyrë sugjestionuese,por që gjithsesi është i 

përligjur,i lejueshëm dhe që në disa raste si i përmenduri më sipër është kusht për të 

përfituar nga e drejta për të mos u vet-inkriminuar. 

Por c’ka e bën të rëndësishme të drejtën për të heshtur,ndërkohë që duket një term 

disi abstrakt.Fillesat e së drejtës për të heshtur,arsyet që nxitën legjislatorët ta 

parashikonin atë në nivel kushtetues si dhe evidencat e praktikës treguan se sa 

mund të cënohej integriteti fizik në kushtet e mungesës së një parashikimi të 

tillë.Integritei fizik është elementi më i rëndësishëm,por jo i vetmi.Aspekte të 

renditen më poshtë: 

1. E drejta për të heshtur  lindi si domosdoshmëri për të mbrojtur të drejat e 

individit përballë abuzimeve fizike dhe psikologjike të autoriteteve 

shtetërore,dhe ende shihet si e tillë. 

2. Lindi si një domosdoshmëri për të mbrojtur të drejtat e të pandehurve nga 

abuzimet e sistemeve inkuizitore. 

3. Është çnjerëzore të detyrosh dikë të shndërrohet në instrument për dënimin e 

tij. 

4. Mosnjohja e së drejtës do të nxiste shtetet të "perfeksionin" teknikat 

shtrënguese të marrjes në pyetje. 

                                                           
163 Serves v France 20225/92 (20 October 1997) 
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5. Mosrespektimi I së drejtës për të heshtur do të sillte pranimin e fajësisë nga të 

pandehur të pafajshëm për shkak të intesitetit të padurueshëm të presionit 

dhe rrethana të tjera që do t’I diskutojmë më poshtë. 

6. Pranimi I fajësisë nga të pandehur të pafajshëm do të orientonte çështjen 

drejtë dimensioneve të gabuara. 

7. E drejta e heshtjes është thelbësore për të demostruar natyrën akuzatore(jo 

inkuizitore) të sistemit të drejtësisë. 

8. E drejta e heshtjes dhe privilegji I mos inkriminimit implikon parime të 

rëndësishme të tilla si parimi I prezumimit të pafajësisë,ndalimit të 

torturës,trajtimit cnjerëzor dhe degradues. 

2. HESHTJA E TE PANDEHURIT,INTERPRETIME PRAKTIKE 

Shumë  aktorë  të  procedimeve penale paravendosin njohuritë  e përgjithshme në  

raport me njohuritë  dhe detyrimet profesionale.Juristë,avokatë ,prokurorë  apo 

gjyqtarë  nxitojnë  të  interpretojnë  heshtjen e të  pandehurit.Për ta,pikëpyetjet 

thjeshtohen dhe aplikojnë  gati në  mënyrë  analoge parimin e përgjithshëm se 

heshtja është  pranim.Kjo përligjet me debatueshmërinë  se përse duhet legjitimuar 

heshtja e të  pandehurit.Jeremy Bentham në  1827 thoshte:"Pafajësia nuk 

avantazhohet kurrë  nga e drejta për të  heshtur pasi pafajësia evokon të  drejtën për 

të  folur ndërsa fajësia privilegjin e heshtjes."Janë  të  shumtë  studiuesit që  afirmojnë  

këtë  mendësi,pasi logjika na orienton drejtë  këtij përfundimi paragjykues. 

2.1Por pse mund të  heshtë  I pandehuri? 

Janë  dy arsye klasike pse I pandehuri vendosë  të  heshtë : 

Për të  mos ekspozuar një  person tjetër të  cilin do donte ta mbronte. 

Heshtja është  mënyra për të  treguar mungesë  vullneti për të  bashkëpunuar me 

sistemin e drejtësisë ,autoritetin e të  cilit e refuzon. 
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Këto dy arsye klasike tregojnë  se e drejta për të  mos u vet-inkriminuar dhe për të  

heshtur shihet mbi të  gjitha si një  ceshtje ligjore ndërkohë  që  ngërthen arsye 

politike dhe psikologjike.Heshtja e të pandehurit shpesh është parë si arsye e 

majftueshme për ta inkriminuar atë ose të paktën për të krijuar bindjen e brendshme 

të zyrtarit procedues se I pandehuri është fajtor.Por le të interpretojmë në mënyrë 

inverse.Nëse I pandehuri pranon fajësinë a është kjo prova vendimtare për vendimin 

gjyqësor?Sigurisht jo!Sigurisht nuk mund të jetë kështu!I pandehuri sipas parimit të 

prezumimit të pafajësisë është I pafajshëm derisa organi I akuzës(prokuroria)të 

provojë të kundërtën.Duket se ketu konceptet ngërthehen me njeri-tjetrin.Organi I 

akuzës mund të provojë fajësinë e të pandehurit vetëm në rastet e provave të 

rregulluara me ligj dhe të marra në menyrën që ligji përcakton.Duket se pranimi I 

fajësisë nga i pandehuri nuk përbën provë dhe aq më tepër pranimi I fajësisë në 

kushtet e dhunës fizike apo psikologjike nuk mund të jetë një provë e 

administrueshme në procesin gjyqësor.Gjithashtu ky paragjykim I organit procedues 

konsiston në shkelje të  parimit të prezumimit të pafajësisë dhe mund të shërbejë si 

një nxitje për të orientuar akuzën drejtë dimensioneve të gabuara që mund të 

precipitojnë deri në dënimin apo burgimin e një personi të pafajshëm I cili në fakt 

nuk  ka dhënë një provë fajësie por thjeshtë është në ushtrim të së drejtës së tij 

kushtetuese për të heshtur,për të mos u vet-inkriminuar.Gjithashtu ka edhe një arsye 

tjetër pse I pandehuri vendos të heshtë dhe kjo konsiston në mungesën e besimit te 

drejtësia,se thëniet e tij do të shërbejnë për të provuar pafajësinë.Duket se sistemi I 

drejtësisë në Shqipëri përshkohet vazhdimisht nga ky besim I opinionit 

publik.Zbatimi I ligjeve në Shqipëri po prodhon një standart të ri të së drejtës.Sistemi 

është I qartë dhe I parashikueshëm dhe nuk I referohemi këtu qartësisë të së 

drejtës,por parashikueshmërisë mbi ndërhyrjen në sistemin gjyqësor,të cilat 

fatkeqësisht po flasin me më shumë autoritet se vetë provat. 
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2.2 Pse një i pandehur i pafajshëm pranon fajësine?                                                                                                                  

 Në fakt ngritja e kësaj pyetje duket absurde,alogjike por evidencat kombëtare dhe 

ndërkombëtare kanë treguar se një dukuri e tillë ekziston.                                                                 

Ekspertët për një  kohë  të  gjatë  kanë  përcaktuar disa kategori njerëzish:si të  

sëmurët mendorët ,të  rinjtë ,si dhe personat lehtësisht të  manipulueshëm si 

personat më  të  prirur për t’u shtyrë  në  vetërrëfim.Ata gjithashtu janë  njerëz të  

cilët vendosen në  presion përtej durimit për shkak të  marrjes në  pyetje në  mënyrë  

konstante.164Në  të  shkuarën nëse dikush pranonte fajësinë ,ky ishte fundi.165Rrefimi 

që  konsiston në  pranimin e fajësisë  nga ana e të  pandehurit nuk duhet të  vendosë  

theksin vetëm te vullnetarizmi por edhe te besueshmëria.Në  rreth 25% të  rasteve të  

pandehurit e pafajshëm kanë bërë deklarata inkriminuese.Këto raste tregojnë se 

rrëfimet nuk janë  shkaktuar nga njohuritë e brendshme,por janë motivuar nga 

ndikimet e jashtme.Një  sërë  faktorësh ndikojnë  në  vet-inkriminim edhe kur 

personi është  I pafajshëm:166

1. Presioni 

 

2. Shtrëngimi 

3. Dehje 

4. Kapaciteti mendor I zvogë luar 

5. Dëmtimi mendor 

6. Mosnjohja e ligjit 

7. Frika e dhunës 

8. Kërcënimi për një  dënim të  ashpër 

                                                           
164 Brandon.L.Garret Profesor Në Universitetin e Drejtësisë në Virginia 
165 Peter J.Neufeld,Themeluesi I Project Innocence,Manhatan.Projekti I Pafajësisë(Project Innocence) është një 
organizim me qëllim provimin e dënimeve individuale të gabuara nëpërmjet testit të AND-se dhe me qëllim 
reformimin e sistemit juridik penal për të parandaluar padrejtësitë e së ardhmes. 
166 Sipas Innocence Project,Manhatan 
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9. Keqkuptim i situatës 

10. Përdorimi i pyetjeve sugjestionuese 

Disa rrëfime të  rreme shpjegohen me gjëndjen mendore të  të  pandehurit.Duhet të 

kemi parasysh se pranimi i fajësisë konstiston në një proces rrëfimi.Por c’është 

rrëfimi?Rrëfimi është përshkrimi i një sekuence ngjarjesh të shkuara sic I paraqiten 

rrëfyesit në kohën e tanishme,pasi jane përpunuar,analizuar dhe ndërtuar në 

ngjarje.167

Rrëfimet nga të  miturit janë  të  pabesueshme.Ata janë  lehtësisht të  manipulueshëm 

dhe mbizotërohen nga paniku.Shpesh ata e përkthejnë  se me pranimin e fajësisë  do 

të  kthehen në  shtëpi. 

Rrëfimi është një cështje interpretimi më shumë se sa cështje fakti,ndërkohë 

që vendimi I fajësisë mbështetet jo mbi interpretime apo pretendime por mbi fakte të 

provuara.Janë përcaktuar nga studiuesit si me të prirur për të vetrrëfyer të 

miturit,njerëzit me probleme mendore si dhe personat të cilët nuk mund të 

përballojnë intesitetin e vazhdueshëm të presionit të marrjes në pyetje.Autoriteti 

procedues përballë pohimit të fajësisë nga këta persona duhet të marrë parasysh: 

Njerëzit me probleme mendore pranojnë  fajësinë  për shkak të  mbivlerësimit dhe 

rënies dakord me autoritetet shtetërore. 

Njerëzit e aftë  mendërisht pranojnë  fajësinë  për të  shpëtuar apo për t’I dhënë  fund 

situatës në presion të  marrjes në  pyetje,për shkak të  kërcënimit se do të  

dënohen,apo se do të  dënohen më  rëndë  kur të  provohet fajësia ndërkohë  që  e 

kanë  mohuar autorësinë . 

Subjektet e procedimit penal ”nxitojnë ” të  përftojnë  një  pohim fajësie nga të  

pandehurit për shkak të  presionit për të  zgjidhur  çështje,kulturës organizative të  

policisë ,prokurorisë  apo gjyqtarëve,duke u “mjaftuar”me pohimin e fajësisë  dhe 

shpesh duke I dhënë  drejtim të  gabuar procedimit penal deri edhe dënimin e 

                                                           
167 Mathews B,Ross L.(2010)Methods of research.Pearson Education Limited,London 
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personave të  pafajshem.Në  Amerikë  10.000 persona të  pafajshëm dënohen  çdo 

vit.168

Humbet qëllimi I drejtësisë 

Kjo duhet të  përbëjë  një  shifër alarmi,pasi dënimi I padrejtë  dëmton besimin 

e opinionit publik dhe sipas një  shprehje angleze”Më  mirë  99 fajtorë  të  lirë  sesa 

një  I dënuar I pafajshëm.”Kjo shprehje demostron qartësisht pasojat e 

jashtëzakonshme të dënimeve të personave të pafajshëm pasi: 

Reduktohet besimi I opinionit publik te drejtësia 

Dënimi I padrejtë është një nxitës I fuqishëm për sjellje antisociale,më vonë. 

3. PERDORIMI I INSTRUMENTAVE TEKONOLOGJIKE PËR PRANIMIN E 

FAJËSISË ,DILEMA ETIKE DHE LIGJORE. 

Është e rëndësishme të trajtojmë disa aspekte praktike të së drejtës për të heshtur,në 

kuptimin se cfarë praktike përbën në thelb shkeljen e së drejtës për të heshtur.I 

referohemi këtu kryesisht tri aspekteve: 

Përdorimit të instrumentave teknologjikë 

Praktikave investiguese 

Përdorimit të pyetjeve sugjestionuese  

Përdorimi i dedektorit të së vërtetës(poligrafit) 169

Shumë  anëtarë  të  Komuiteteve Shkencore e konsiderojnë  poligrafin një  pseudo-

shkencë. 

 

Poligrafi ka besueshmëri  të  ulët midis shkenctarëve.Në  1998,Gjykata Supreme në   

çështjen Shtetet e Bashkuara të  Amerikës s v Scheffer,u sanksionua se thjeshtë  nuk 

                                                           
168 C.Ronald.Huff(1996)Convicted but Innocent People:wrongful conviction and public policy,Sage Publications 
169 Poligrafi u shpik më  1921 nga John Augustus Larson.Sipas Encikopedisë  Britanike,poligrafi është  shpikja e 
2003 që  ka shkaktuar përmirësime apo përkeqësime të  jetës së  njeriut. Rreth kraharorit të  të  dyshuarit 
vendosen tuba llastiku për t’u matur ritmi I frymëmarrjes,në  krahë  dhe parakrahë  vendosen mjete të  tjera që  
matin presionin e gjakut dhe të  rrahurat e pulsit.Në  majat e gishtave vendosen elektroda që  matin 
djersitjen.Instrumenti përdoret për të  dalluar aritminë ,sipas pikëpamjes se kur njerëzit gënjejnë  bëhen anksiozë 
,pra vihen në  presionin e gjakut 
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ka konsensus që  evidencat e poligrafit nuk janë  të  besueshme.Gjithashtu në  vitin 

2005170 vlerësoi se poligrafi nuk gëzon pranim të  përgjithshëm në  Komunitetet 

Shkencore.Charles Hants171

Nuk do të përqëndrohemi te funksionimi apo besueshmëria e poligrafit,megjithëse 

besueshmëria është një arsye e qënësishme për ta kundërshtuar atë por pse në 

vështrimin tonë përdorimi i poligrafit është i debatueshëm: 

thoshte se përdorimi I poligrafit shkakton ndryshime 

fiziologjike te njerëzit e pafajshëm. 

1. Mungesë besueshmërie 

2. Kërkon,për rezultate të besueshme që i pandehuri të jetë naiv dhe 

ekzaminuesi ekspert.Kjo "përjashton" dhe "privilegjon" të pandehurit të cilët 

janë përsëritës,profesionistë,gezojnë aftësi dhe shprehi për të manipuluar 

rezultatet. 

3. Shkakton ndryshime fiziologjike te të pafajshmit,teorikisht më shumë se sa te 

fajtorët.(Podlesny dhe Raskin 1997). 

4. Ngërthen cështje të mprehta etike,pasi i pandehuri fillimisht bindet për 

besueshmërinë absolute të poligrafit. 

5. Gjithashtu vendosja e poligrafit dhe mënyra se si ai funksionon e vendos të 

pandehurin në gjëndje ankthi dhe dhune psikologjike. 

6. Mund të rezultojë në torturë apo trajtim c njerëzor apo degradues,për aq kohë 

sa jemi përballë një mekanizmi të cilin nuk mund ta kontrollojmë,i cili 

prodhon rezultate të pagabueshme.  

7. Mund të bëhën pyetje sugjestionuese të cilat ndikojnë në ritminë e të 

pandehurit për shkak se lidhen me informacione inekzistente. 

                                                           
170 Circuit Court of Appeals 
171 Professor Psikologjie në Boise State University  
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Poligrafi apo dedektori i së vërtetës përbën një cështje etike dhe ligjore të 

debatueshme.Por janë po aq të debatueshme,nga pikëpamja etike dhe ligjore 

përdorimi në praktikë i disa teknikave të tilla si: 

1. Minimizimi I fajit të  të  pandehurit duke I kërkuar falje për të  krijuar sensin e 

sigurisë  duke e shtyrë  të  pandehurin drejt rrëfimit të  qetë dhe të 

besueshëm. 

2. Zmadhimi I fajit të  të  pandehurit duke ushtruar presion dhe duke e frikësuar 

atë ,duke pretenduar se mbi të  ka prova e dëshmi të  pakundërshtueshme për 

krimin e kryer.Në  këto raste I pandehuri vlerëson si të  pakuptimtë çdo lloj 

rezistence dhe parapëlqen të  lehtësoj pozitën e tij të  rënduar ,duke 

bashkëpunuar me prokurorin. 

3. Krijimi I një  marrë dhënie të  afërt  emocionale midis të  pandehurit dhe 

autoritetit procedues.Në  këtë  mënyrë  I pandehuri ndikohet të  ndjekë  

këshillat “miqësore"të  autoritetit procedues për të  bashkëpunuar me 

drejtësinë  dhe pranuar fajësinë . 

Sugjestionimi shprehet me nënshtrimin e njeriut ndaj ndikimit të huaj,madje edhe 

atëherë kur ai ka pikëpamje dhe bindje të kundërta,shprehet në imitimin dhe 

kopjimin e verbër të të tjerëve,pa mbajtur qëndrim kritik ndaj mendimeve dhe 

propozimeve të tyre.172

Pyetjet sugjestionuese nuk janë të lejueshme,pasi legjislacioni kërkon që marrja në 

pyetje të produktojë përgjigje të sakta dhe të tërthorta dhe jo përgjigje të 

menjëhershme apo të drejtëpërdrejta.Nga ana tjetër informacionet e përftuara mund 

të mos i përgjigjen realitetit por hamendësimeve të organit procedues.Marrja në 

pyetje duhet të sjellë rezulate që i përgjigjen së vërtetës së fakteve dhe jo 

aludimeve.Gjithashtu përgjigjet e pyetjeve sugjestionuese janë të orientuara,të 

 

                                                           
172 Begeja,S(2007)Kriminalistika,Perlat Voshtina;Tiranë 
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kanalizuara nga autoriteti procedues,që duhet mbajtur parasysh nuk përkthehen 

gjithmonë në rrethanat faktike.Sugjestionimi mund të shkaktohet nga qëndrimi i 

organit procedues ndaj të pyeturit,nga toni i zërit,nga 

mimika,gjestikulacionet,formulimi i pyetjeve.Është e nevojshme që të mbajmë 

parasysh se marrim ato përgjigje të cilat përcaktohen nga pyetjet,për këtë arsye nuk 

është i lejueshëm sugjestionimi,por edhe sepse paragjykon cështjen duke paraqitur si 

trë vërtetë dhe të provuar dicka që as nuk ka qartësinë se është e vërtetë.  

4. E DREJTA PER TE HESHTUR,NDERVEPRIMI ME TE DREJTAT E TJERA 

E drejta për të heshtur përbën një të drejtë të rëndësishme kushtetuese pasi përfshin 

të drejta të tjera si: 

Të drejtën për tu prezumuar i pafajshëm  

Ndalimin e torturës,trajtimit cnjerezor dhe degradues 

E drejta për gjykim të shkurtuar 

E drejta për proces të rregullt ligjor 

4.1 Gjykimi i shkurtuar dhe pranimi i fajësisë  

E drejta për të heshtur duket se implikon një  varg të drejtash apo parashikime 

juridike,midis të cilave edhe gjykimet e posacme dhe konkretisht gjykimin e 

shkurtur.Në këtë pikë diskutimet midis studiuesve të ligjit duket se diferencohen 

teksa paravendosin pyetjen nëse gjykimi I shkurtuar implikon apo është 

kontraversial me të drejtën e heshtjes.Interpretimet e gjyqtarëve në cështjet e tyre por 

edhe të studiuesve duket se gabimisht gjykimin e shkurtuar  e lidhnin me pranimin 

e fajësisë.Ky interpretim I tyre  përbën bazën mbi të cilën mund të polemizojmë 

ndërkohë që cështja është edhe më e thjeshtuar.Pikëpyetjet ngrihen mbi faktin se si 

është përftuar pranimi I fajësisë dhe nga ana tjetër a mund të aludojmë se pranimi I 

fajësisë përbën një provë atipike në këtë rast dhe mos ndoshta jemi përballë dy 
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standarteve të kundërta.Këto pikëpyetje duket se I ka zgjidhur ligji Nr 8813 date 

13.06.2002 i cili përcakton se gjykimi I shkurtuar nuk lidhet me pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit por me marrëveshjen për të zgjidhur cështjen në gjëndjen në 

të cilën janë aktet e paraqitura nga prokurori.Para ndryshimeve të ndodhura në 

nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale në praktikë zbatimi ishte I gabuar,pasi 

interpretohej pohimi I fajesisë si pranimi I të pandehurit ndërkohë që realisht 

pranimi I fajësisë I referohej pranimit nga ana e gjykatës të akteve të paraqitura nga 

prokurori të mjaftueshme për të dhënë vendimin mbi cështjen.Duhet mbajtur në 

vëmendje fakti se kur është fjala për qëndrimin e të pandehurit ndaj akuzës ligji nuk 

përdor fjalët "pranon fajësinë",por "pohon fajësinë" sepse fajësia dhe pohimi janë dy 

gjëra të ndryshme.Fajësinë nuk e përcakton I pandehuri dhe kur e pohon atë,Por 

Gjykata e cila mund të mos e pranojë fajësinë e tij.173

                                                           
173 Islami H,Hoxha A,Panda I.(2007)Procedura Penale,Tiranë 

Në fakt duket se ky përcaktim 

bie në kundërshtim me Kushtetutën e cila shprehet në termat pranon fajësinë dhe jo 

pohon fajësinë,edhe pse në gjykimin personal i pandehuri mund të pohojë 

fajësinë,por jo ta pranojë atë,pasi kjo është kompetencë e Gjykatës,dhe jo e të 

pandehurit i cili në thelb nuk vendos mbi fajësinë apo pafajësinë e tij.Rasti I gjykimit 

të shkurtuar dhe ndryshimi I nenit 406/1 përbën një provë të qartë e cila përcakton se 

në gjykimin e shkurtuar nuk kërkohet që I pandehuri të ketë pohuar fajësinë,dhe në 

një interpretim më të gjerë kjo nënkupton detyrimin profesional që kanë gjyqtarët që 

të diferencojnë pranimin me pohimin e fajësisë,të evidentohet se e drejta për të 

heshtur gjen zbatim edhe në rastin e gjykimit të shkurtuar I cili ka vlerë për ekonomi 

gjyqësore sepse thjeshton dhe shkurton procedurat,rrit shpejtësinë dhe efektivitetin e 

gjykimit dhe sjell si pasojë një përfitim për të pandehurin në uljen e 1/3 së masës së 

dënimit dhe mosaplikimin e dënimit me burgim të përjetshëm.Pra as “privilegjet" 

apo avantazhet që sjell gjykimi I shkurtuar për shtetin dhe të pandehurin nuk e 
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përligjin "cënimin" e së drejtës për të heshtur.Kjo është një zgjedhje praktike po të 

kemi parasysh se pohimi I fajësisë ndikohet nga një sërë faktorësh të cilët jo 

gjithmonë përputhen me të vërtën mbi autorësinë e veprës penale.Por gjithashtu 

mund të arrihet edhe në një tjetër konkluzion.Pohimi i fajësisë së të pandehurit në 

kushtet kur ai realisht e ka kryer veprën penale,pavarsisht se ajo nuk është 

provuar(duke marrë një rast hipotetik),por që i pandehuri nga të gjitha rrethanat e 

cështjes ka bindjen se ajo dhe elementët e saj do të zbulohen,duke llogaritur kostot 

oportune vendos të pranojë fajësinë.Kjo ndoshta do ta shndërronte gjykimin e 

shkurtuar në një parashikim juridk i cili jo vetëm që nuk do të kishte vlerë për 

ekonomi gjyqësore por do të dëmtonte dhënien e përmasës së duhur të drejtësisë.Në 

cdo rast duhet të tregohemi konseguent duke qartësuar se gjykimi i shkurtuar nuk 

lidhet me pohimin e fajësisë(jo pranimin) por me marrëveshjen epër të gjykuar 

cështjen në fazën si janë aktet. 

4.2 E drejta për të heshtur dhe ndalimi I torturës dhe trajtimit cnjerëzor dhe 

degradues. 

Neni 25 i Kushtetutës ndalon çdo lloj forme torture ose trajtimi çnjerëzor, kurse neni 32 i 

Kushtetutës parashikon dy ndalime: Së pari, që askush nuk mund të detyrohet të dëshmojë 

kundër vetvetes dhe as te pohojë fajësinë dhe, se dyti, që askush nuk mund të deklarohet fajtor 

mbi bazën e të dhënave të mbledhura në mënyrë të paligjshme. 

 

Ndoshta e drejta për të heshtur nuk do të gjente mbrojtje kushtetuese nëse nuk do të 

implikonte të drejta të tjera,mbi të gjitha të drejtën për të mos iu nënshtruar torturës, 

trajtimit cnjerëzor,dhe degradues.Kjo ndalesë është legjitimuar nëpërmjet Konventës 

kundër Torturës,Trajtimit cnjerëzor e degradues174

                                                           
174 Konventa kundër Torturës dhe Akteve Çnjerëzore dhe Degraduese është ratifikuar nga Republika e Shqipërisë në vitin 
1994 

 nga Asambleja e Përgjithshme me 
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Rezolutën 39/46 të datës 10 Dhjetor 1984.Termi "Torturë"nënkupton cdo veprim me 

të cilin personit I shkaktohen qëllimisht dhimbje a vuajtje të rënda fizike ose 

mendore me qëllim që të sigurojë nga ai ose nga ndonjë person I tretë, informacione 

ose pohime për ta dënuar për veprën të cilën ai ose ndonjë person I tretë e ka kryer 

ose dyshohet se e ka kryer,ose me qëllim qe të frikësohet ose detyrohet ai ose ndonjë 

person I tretë,ose për ndonjë arsye tjetër të bazuar në diskriminimin e cilitdo lloji,kur 

dhembjet ose vuajtjet e tilla shkaktohen nga një person zyrtar ose nga ndonjë person 

I tretë qe vepron sipas detyrës zyrtare ose me nxitjen a pëlqimin e tij.(Neni 1 I 

Konventës).Gjithashtu neni 11 I Konventës sanksionon se cdo shtet palë ushtron një 

mbikqyrje sistematike të rregullave,udhëzimeve,metodave dhe praktikave të marrjes 

në pyetje dhe të dispozitave lidhur me ruajtjen dhe trajtimin e personave të 

arrestuar,të privuar nga liria ose të burgosur në cfarëdo mënyre në cdo pikë të 

territorit nën juridiksionin e tij,me qëllim që të mënjanohet cdo rast I torturës.Neni 

15 I Konventës sanksionon se cdo shtet palë siguron për cdo deklaratë e cila është 

provuar të jetë marrë nëpërmjet torturës,të mos përdoret si element prove në një 

proces,përvec rastit kur ky fakt përdoret kundër personit të akuzuar për torturë për 

të provuar se është dhënë deklarata.Neni 15 I Konventës është një pergjigje por edhe 

një detyrim ligjor për organet proceduese minimalisht për të mos përdorur,për të 

mos I dhënë fuqi provuese asnjë deklaratë për pohim fajësie të dhënë nga I 

pandehuri në kushtet e përdorimit të torturës.Shqipëria,si një vend me demokarci të 

brishte,me trashëgimi embrionale në mbrojtjen e të drejtave të njeriut duket se e njeh 

apo e respekton në nivele minimale këtë të drejtë.Të pandehurit nuk e njohin dhe I 

nënshtrohen torturës,apo keqtrajtimeve duke I legjitimuar ato,apo ndoshta sepse kjo 

u përputhet me modelin të cilin kanë krijuar për autoritetin e organeve 

proceduese.Gjithashtu avokatët në pak raste kundërshtojne deklaratat e dhëna prej 

të pandehurit nëpërmjet dhunës.Ndoshta është rasti të konkludojmë së në Shqiperi 
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të pandehurit nuk keqtrajtohen,se procedurat zbatohen në përputhje me dispozitat 

ligjore të mbeshtetura në praktikat europiane?Sigurisht,gjithkush prej nesh do të 

dëshironte të konkludonte kështu dhe do të ndihej I keqardhur për cdo evidencë që 

provon të kundërtën.Por faktet tregojnë që keqtrajtimet në paraburgime janë një 

dukuri e pranishme dhe për më tepër besimi I të pandehurve,të cilët nuk janë gjë 

tjetër vecse një pjesë ë shoqërisë,besojnë minimalisht te e drejta duke mos e 

denoncuar atë si forma më e lartë e rebelimit dhe protestës,heshtja përballë bindjes 

se nuk ndodh asgjë,se ata meritojnë edhe më shumë dhe se pushtet ndonjëherë 

nënkupton dhunë. 

Gjykata Kushtetuese(Gjykata) në vendimin nr 14 date 03.05.2011 vlerëson se asnjë 

gjykatë pa cënuar dhenien e përmasës së duhur të drejtësisë nuk ka mundësi që të 

mbështetet në prova që jo vetëm janë marrë në mënyrë të pandershme por janë edhe 

të kundërligjshme.Gjithashtu Gjykata vlerëson se ndalimi I parashikuar nga neni  

38/2 i Kodit të Procedurës Penale që ndaj personit të marrë në pyetje nuk mund të përdoren 

metoda ose teknika për të ndikuar mbi vullnetin e lirë të tij mund të lexohet nga Gjykata 

vetëm në kuptimin më të gjerë të mundshëm duke ndaluar çdo lloj sjelljeje, nga ana e 

organeve të zbatimit të ligjit që mund të lërë shteg për dyshime se vullneti i personit të marrë 

në pyetje është dhunuar. Gjykata çmon se është e papranueshme që në një shtet të së drejtës 

gjithë  akuza të mbështetet kryesisht në deklarimet e një personi,për më tepër kur këto 

deklarime janë bërë për shkak të dhunës së ushtruar ndaj tij. Shteti ka detyrimin që asnjë 

zyrtar i tij të mos ushtrojë dhunë,por edhe që të hetojë cdo pretendim për dhunë si dhe është 

përgjegjës për të zbardhur rrethanat  në të cilat një person është dëmtuar duke qënë në 

paraburgim apo në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale. 

Në zbatim të këtyre detyrimeve kushtetuese, organet proceduese detyrohen: 

Të vlerësojnë si të paadministrueshme në proceset gjyqësore provat e marra në mënyrë të 

pandershme,të kundërligjshme dhe që konsistojnë në torturë,trajtim cnjerëzor dhe degradues. 
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Të nisin hetim gjyqësor të plotë dhe të paanshëm për pretendimet për përdorim të torturës.175

Të vendosin para përgjegjësisë personat përgjegjës për aktet e dhunës në zbatim të detyrimit 

të shtetve që kanë ratifikuar Konventën për të parashikuar si figura të vecanta përdorimin e 

torturës,trajtim 8njerëzor dhe degradues. 

 

 

Gjykata Europiane e Të Drejtave Të Njeriut(GJEDNJ) ka sanksionuar që keqtrajtimi të 

përfshihet nën nenin 3 të Konventës Europiane Të Të Drejtave Të Njeriut duhet që të arrijë 

një nivel minimum.Minimumi I nivelit të kërkuar është një cështjë fakti,relative varësisht 

nga rrethanat e cështjes,të tilla si zgjatja e keqtrajtimit,pasojat fizike dhe mendore,dhe në disa 

raste gjinia,mosha dhe gjëndja shëndetësore e viktimës.176

Trajtimi konsiderohet cnjerëzor dhe degradues pasi aplikohet për disa orë,shkakton në mos 

dëmtime fizike,së paku vuajtje mendore dhe degradues sepse shkakton ndjenjën e 

frikës,ankthit,inferioritetit me qëllim minimizimin e rezistencës fizike dhe 

mendore.Gjithashtu konsiderohet në termat e mësipërm edhe zgjatja e afateve të burgimit apo 

mungesa e informacionit për të ardhmen në Institucionet E Ekzekutimit të Vendimeve 

Penale.

  

177

Po sipas GJEDNJ nëse një të burgosuri apo në rastin e organeve të ruajtjes(paraburgim) 

personit I shkaktohen keqtrajtime është detyrë e qeverisë të provojë shkakun dhe origjinën e 

tyre.

 

178

Përdorimi I forcës ,kur nuk është e nevojshme dhe nuk diktohet nga sjellja e të pandehurit,e 

cila cënon dinjitetin njerëzor konsiston në një shkelje  të nenit 3 të KEDNJ.

 

179

Kushtet e burgjeve si Mbipopullimi,kushtet sanitare mund të cënojnë nenin 3 të KEDNJ.

 

180

                                                           
175 Për efekt të kësaj teme do të kufizojme termin torturë dhe trajtim 8njerëzor dhe degradues vetëm në aktet e 
dhunës të përdorura me qëllim përftimin e pohimit të fajësisë edhe pse në trajtimin cnjerëzor dhe degradues 
përfshihen gjithashtu kushtet në disa  instutucioneve të paraburgimit në Shqipëri. 

 

176 Ireland V The United Kingdom 5310/71 (18.January 1978) 
177 Soering V The United Kingdom 14038/88 (7 July 1989) 
178 Aksoy V Turkey 21987/93 (18 December 1996) 
179 Baloghi V Hungary 47940/99 (20 July 2004) 
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E drejta për të  heshtur në  Shqipëri 

Është  dëshpërues niveli në  të  cilin respektohen të  drejtat e të  pandehurve në  

Shqipë ri.Për më tepër e drejta për të  heshtur rezulton praktikisht  një  e  drejtë  

fantazmë .Për shkak të  mosnjohjes por edhe mosrespektimit  edhe vetë  të  

pandehurit “e legjitimojnë ”përdorimin e dhunës apo cdo forme tjetër presioni,që  

derivon drejtëpërdrejtë  nga mosrespektimi I kësaj të  drejte.Në  Shqipëri,vetëm 

50,09% e të  ndaluarve apo dënuarve njoftohen për të  drejtat e tyre ,181

Praktika Shqiptare njeh një sërë rastesh keqtrajtimesh në institucionet e 

paraburgimit.Komiteti i Torturës,Trajtimit Cnjerëzor dhe Degradues në raportet e tij 

vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen në këtë aspekt.Kjo i dedikohet një sërë 

faktorësh,tradita investigative në Shqiperi,mungesa e profesionalizmit,kultura 

organizative e punës,mosnjohja dhe mos respektimi i të drejtave të 

njeriut,shndërrimi i institucionit të avokatit në një veprimtari biznesi dhe 

ndërmjetësimi.Por është koha të kuptohet nga autoritetet proceduese se e drejta e të 

pandehurit për të heshtur  parakupton mbi të gjitha të drejtën për të mos u 

disavantazhuar nga heshtja,është e drejtë kushtetuese dhe nënkupton se është në atë 

stad të drejtash shumë të artikuluara si e drejta e mbrojtjes me avokat,dhe përdorimi 

në  kundë 

rshtim me legjislacionin I cili kërkon njohje të  menjëhershme dhe të  hollësishme me 

të  drejtat.Njohja e hollësishme nënkupton bindjen e organit procedues se I 

pandehuri ka kuptuar të  drejtat dhe menyrat se si mund t’I ushtrojë  ato.49% 

deklarojnë  se janë  keqtrajtuar nga policia,me qëllim që  të  pranonin autorë sinë  e 

veprës penale,duke "neglizhuar" se  çdo informacion I marrë  në  menyrë  të  tillë  

është  I paadministrueshëm në  bazë  të  Nenit 296/3 të  Kodit të  Procedurës Penale 

dhe nenit 32/2 të  Kushtetutës së  Republikës së  Shqipërisë . 

                                                                                                                                                                                     
180 Kalashnikov V Russia 47095/99 (15 July 2002) 
181 The right to Free Legal Aid in Albania,pg 23 where it is said that only 50,09% of the 350 interviewed detainess 
or convicted person reported to have been informed about their rights. 
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i metodave që nuk respektojnë këtë të drejtë i bën provat të paadministrueshme në 

procesin gjyqësor,si dhe konsiston në cënimin e integritetit fizik dhe mendor të të 

pandehurit,cka potencialisht mund të prodhojë pohime fajësie nga persona të 

pafajshëm.Në këtë aspekt duhet të theksohen detyrimet e shtetit që rrjedhin nga 

Konventa Për Ndalimin e Torturës dhe Trajtimit Cnjerëzor dhe Degradues,për të 

hetuar cdo rast dhune në cdo pikë të tërritorit,për të vendosur autorët e ketyrë 

veprave penale përpara drejtësisë por edhe për të vendosur mjete monitorimi audio-

video në mjediset e marrjes në pyetje,cka përbëjnë garanci dhe dëshmi për 

respektimin e kësaj të drejte,që në mënyrë të paligjshme shpesh është përdorur për 

të inkriminuar të pandehurit.  
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Abstract 
 
The main objective of this study is to introduce the importance of property law as 
one of the key elements necessary for the development of a society in all of its 
aspects. Given that nowadays Property Law is one of the main areas of interests in 
developed countries, governments are increasingly giving importance to this 
cooperation in order to keep up with the new changes of our globalized world.  
 
Our world is characterized by dynamism and complexity and the private sector aims 
to contribute to a sustainable development of the countries. In this context, we need 
to have a sustainable system of property relations. Although property laws bring a 
lot of advantages, there is some criticism regarding the way they function in practice. 
Based on the above, in this study I have presented some key features of property 
rights, theories that deals with the right to property, the current situation with all its 
complexity, the basic requirements set by the international community and the 
international legal framework.  
 
The constitutional amendments and the set of laws that establish the right of 
property and also the consequences that are shown in the society during the 
transition period will be examined.  
Furthermore, this study ends with a number of conclusions on the actuality of the 
relationship of ownership, the legal situation, main problems, differences between 
private property or collective property and new alternatives. At the end of this study 
I have also included some statistics extracted from the various international legal 
basis of property rights and international conventions.            
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Key Words: Property Right, International Convention, South-East Europe, Theories, 

Consequences. 

Conference Topic: Human rights in the reality of Balkans. 

Introduction 

The main objective of this study is to present different theories of property rights, 

the impact of these theories in the society and the importance of the private property 

right as one of the key elements for the development of a society in all aspects. As 

nowadays property right is one of the foundations of developed countries, 

governments are giving importance to this cooperation in order to keep up with the 

new changes of our globalized world. Our world is characterized by dynamism and 

complexity and private sectors aim to contribute to a sustainable development of the 

countries. In this context, we need to have a sustainable system of the property 

relations. Although the private property rights bring a lot of advantages, yet, there 

are some criticisms for their functioning in practice. Based on the above, in this study 

I have presented some key features of the property relations, the ideas of the 

philosophers, different theories, the concrete situation of the main problems that 

occur at this point and the international legal framework that deals with the right to 

property. 

Right to property is one of the fundamental human rights. In Hegel’s words, 

“everyone must have property”.182

                                                           
182 Hegel, G. W. F., The Phenomenology of Mind, translated by J.B. Baillie (London, George Allen and Unwin, 
1949). 

 Different philosophers have provided various 

definitions related to this right. In general, philosophical concepts are divided into 

two groups (systems): monist and capitalist. The ideas of the philosophers have been 

implemented by many states in their internal systems of governance. Many of these 

states have passed from one system to another system. Many of such examples we 
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can find in the countries of South East Europe. As we know, during the period of so 

called Cold War these states had implemented the ideas of communist period based 

on the theories of Karl Marx and Engels for a collective property. In these countries, 

the right of private property had been denied for many years during the rule of the 

communist regime. In these conditions we had a property management system 

based on the theory of communism. Property management system is the system that 

includes all those activities, acts and laws which regulate the functioning of the 

property relations. After that period, another rule came into force, Democracy. All 

these countries tried to implement liberal theories on property right. As a result 

property management system changed. But still these countries remain in transition 

economy.183

centrally planned economy

 A transition economy or transitional economy is an economy which is 

changing from a  to a free market economy. 184

What consequences is suffering the society in the South East European countries 

as a result of transition that has included the right of property, which are the reasons 

and which theory is closer to resolve property relations? Is guaranteed right to 

property in the international law? Consequences are visible in the society in many 

aspects, including political, economic and social aspect. Economically, countries are 

faced with the lack of investments because of uncertainty and instability that shows 

private property. Politically, these countries are deprived from the integration in 

various structures that may be beneficial for these countries. In social aspect, there 

are many problems such as corruption, conflicts, even crimes. Liberal theory under 

the pressure of state could be the best solution for the implementation of private 

property during the transition period. 

  

                                                           
183 Transition Economies: An IMF Perspective on Progress and Prospects. IMF. 2000-11-03. Retrieved 2009-03-09. 
184 Feige, Edgar L. (1994). "The Transition to a Market Economy in Russia: Property Rights, Mass Privatization 
and Stabilization". In Alexander, Gregory S.; Skąpska, Grażyna (PDF). A Fourth way?: privatization, property, and 
the emergence of new market economics. Routledge. pp. 57–78. ISBN 9780415906975.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_economy�
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_market�
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/110300.htm�
http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0312/0312001.pdf�
http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0312/0312001.pdf�
http://en.wikipedia.org/wiki/Routledge�
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number�
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780415906975�
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For these reasons, I think this is a relevant issue among these countries, especially 

because of the transition reason. I think that is very important to conduct such a 

study, because it is an issue that relates  to everyone who lives in such countries, 

including citizens, state structures, different institutions, even the region and 

beyond. The problems that arise with private property at the present day directly 

influence the construction of relations among citizens, between citizens and state and 

between state and international organizations. 

The methodology that I have used in this paper is Qualitative Research. I have 

compared the systems that provided property right and the consequences that come 

from their implementation in the entire system of governance. The literature used for 

this study it is focused on primary sources such as: philosophers concepts (primary 

source accessed on the internet), Laws, studies of the experts in the field and books. 

1. Theories of Private Property that influenced Property Relations in the 

Region.   

 

States in question were soon involved in the socialist theory of property use. 

Immediately after World War II, the influence of the Russian state included all the 

countries of Eastern Europe. In these conditions, the right of property was arranged 

under the socialist theory which in different moments is identified with collectivism. 

More specifically, I will briefly explain the ideology and the meaning of these 

ideologies. 

1.1 Socialism Theory and property rights.  

“Socialism  is an economic system characterized by social ownership of the 

means of production and cooperative management of the economy; or a political 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_system�
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_ownership�
http://en.wikipedia.org/wiki/Means_of_production�
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy�
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philosophy advocating such a system”.185

cooperative

 The property is interpreted as a Social 

ownership."Social ownership" may refer to any one of, or a combination of, the 

following:  enterprises, common ownership, autonomous public 

ownership or state ownership.186

self-management

 In fact, all these terms are used to prescribe only 

one form of ownership, that of collective property. As a form of social organization, 

socialism was based on co-operative social relations and ; relatively 

equal power-relations and the reduction or elimination of hierarchy in the 

management of economic and political affairs.187

1.2 Collectivism and Communalism  

 

The aim of collectivism was to join all the common goods of property (especially 

to the land) to a central unity. This phenomenon was concentrated especially in the 

farms. Collective farming and communal farming were the types of agricultural 

production in which the holdings of several farmers were run as a joint enterprise.188

collective

 

This type of  was essentially an agricultural production cooperative in 

which member-owners engage jointly in farming activities. In this way, private 

property was forbidden. Typical examples of collective farms are the kolkhozy that 

dominated Soviet agriculture between 1930 and 1991 and the Israeli kibbutzim.189

common ownership

 

Both are collective farms based on  of resources and on pooling 

of labor and income in accordance with the theoretical principles of cooperative 

organizations. They are radically different, however, in the application of the 

cooperative principles of freedom of choice and democratic rule. So, although we 

have the same type of organization on property, the way of interpretation of this 
                                                           
185 "Home : Oxford English Dictionary". Oed.com. Retrieved 2011-10-30.  
186 Nove, Alec. Socialism. New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition (2008): 
http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_S000173 
187 "The Alternative To Capitalism". World Socialist Party (US). Retrieved 2011-10-30.  
188 Definition of collective farm in The New Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1993.  
189 Article on large-farm management in Encyclopædia Britannica 2004 CD. 
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property is different. I think that this is the best way of how to fulfill the human right 

on property. Why? The reason is below:  

“Collective farming was also implemented in kibbutzim in Israel, which began to 

be created in 1909 as a unique combination of Zionism and socialism. The concept has 

faced occasional criticism as economically inefficient and over-reliant on subsidized 

credit”.190 moshav shitufi A less known type of collective farm in Israel is  (lit. collective 

moshav), where production and services are managed collectively, as in a kibbutz, 

whereas consumption decisions are left to individual households. In terms of 

cooperative organization, moshav shitufi is distinct from the much more common 

moshav (or moshav ovdim), which is essentially a village-level service cooperative, not 

a collective farm. Collective farming in Israel differs from collectivism in communist 

states in that it is voluntary. I think that this theory had to be applied in all countries 

that brought down the socialist system of property management. The system 

concerned gives to the society the opportunity to change the property management 

system without consequences. Why? Because the transfer of property from the state 

property to the private property happens through more safety steps. In the early 

post-socialist period, people were not asked which property system wanted to 

preserve. The change was made immediately as the collectivization of property was 

made immediately. Consequently the distribution of property was unsuccessful.   

1.3 Property Rights in a Transitional Period  

In his own words, Hobbes' reflection on property issue began with the idea of 

"giving to every man his own".191

                                                           
190 Y. Kislev, Z. Lerman, P. Zusman, "Recent experience with cooperative farm credit in Israel", 

 This is one of the main reasons why people sought 

another system, which provided to them own property. They overthrew the 

Economic 
Development and Cultural Change, 39(4):773-789 (July 1991). 
191 Hobbes, De Cive, Ch.13, p.118. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kibbutz�
http://en.wikipedia.org/wiki/Zionism�
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism�
http://en.wikipedia.org/wiki/Moshav_shitufi�
http://en.wikipedia.org/wiki/Moshav�
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Development_and_Cultural_Change�
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Development_and_Cultural_Change�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

12
3 

previous regime in order to build a new system, liberal and useful for them. But such 

a thing did not happen as it was expected and these countries are faced with a 

transition period. The transition is a process usually characterized by the changing 

and creating of institutions, particularly private enterprises; changes in the role of 

the state, thereby, the creation of fundamentally different governmental institutions 

and the promotion of private-owned enterprises, markets and independent financial 

institutions.192 property rights The existence of private  may be the most basic 

element of a market economy, and therefore implementation of these rights is the 

main indicator of transition process.  

2. Consequences that Are Shown in a Society 

The transition period has proved that society is experiencing many negative 

consequences as a result of the property relations not having been solved. In general, 

in all South East European countries the legal system has not solved the form of 

property regime. In these conditions, the structures of the European Union, where 

these countries aspire to join, have repeatedly asked from these countries to solve 

the impasse of private property. Not only that, but the European Union has set as a 

condition of the membership in the EU such requirement implementation.193

                                                           
192 Falke, Mike. 

 In other 

words, one of the major problems that displays postponement of property is the 

curbing of political integration of these countries. At the same time, this problem 

directly influences the economy of these countries. In some countries the property 

continues to be mixed between state property and private property. In these 

conditions the state does not create the opportunity of the investments. As a result 

Community Interests: An Insolvency Objective in Transition Economies?, No. 01/02, Frankfurter 
Institut für Transformationsstudien. 
193 issue of ownership is 1 of 12 priorities set by the EC to the Balkan Countries-Western Balkan Director CEO, 
Pierre Mirel:  (http://www.balkanweb.com/kryesore/1/prona-mirel-duhet-me-shume-pune-per-1-nga-12-kriteret-
e-ke-76841.html) 
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another phenomenon is developed, corruption. This phenomenon seriously hit the 

economic system. Actually this has brought many problems to the people, because it 

has created differences in the way of monetary benefits.  

Among the disastrous consequences that actually happen, are the social 

consequences. The transition in the system of private property was followed by the 

distribution of state property to the ordinary population. A concrete example is the 

distribution of agricultural land to the villagers. Regarding this, I am referring to the 

case of Albania. In Albania, the distribution of property is associated with many 

serious conflicts. What really happened? After Socialism collapse, the state bodies 

approved the law for the distribution of agricultural land to the villagers.194 On the 

other hand, was passed another law that consists on the property restitution and 

compensation to the former owners (before collectivization).195 During the 

communist period many people were interned in various areas within the country 

because of different motives that were against the regime. In these conditions 

appeared the problem of distribution of the former owners property to the new 

owners. So a new phenomenon was born, the existence of two different categories of 

owners for the same property. This caused major conflicts that reached up serious 

crimes such as injuries, murders and overall, hatred which still continue.196

3. Liberal Viewpoint on Private Property. Property Protection in philosophers 

viewpoint 

  

Liberal theory on property is basically concentrated on private property 

management system. Different philosophers express in different ways related to 

their vision on the right of property, but always have been focused on private 

                                                           
194 Law No. 7501 of 19.7.1991 on land of 1991, as amended. 
195 Law No. 7698 of 15.4.1993 on the restitution and monetary compensation of former owners, as amended. 
196 http://www.ama-news.al/2012/04/sherr-per-token-ne-bathore-nje-i-vrare-dhe-2-te-plagosur/ 
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property. In this context, it is valuable to mention some of the John Locke’s political 

arguments about the right of property. Locke argues that this right, along with the 

rights to life and liberty, is the basis of all political morality. He follows that property 

must not be taken, even for the sake of the general good, without the owners’ 

consent in civil society.197

Jeremy Bentham argued that:  

  

Man-that is, every man... has a right to property, to proprietary rights, a right 

which cannot be taken away from him by the laws. To proprietary rights. 

Good: but in relation to what subject? For as to proprietary rights-without a 

subject...in relation to which they can be exercised-they will hardly be of 

much value, they will hardly be worth taking care of with so much 

solemnity... As there is no such subject specified with relation to each man, or 

to any man (indeed how could there be?) the necessary inference... is, that 

every man has a right to everything. Unfortunately, in most matters of 

property, what is every man’s right is no man’s right; so that the effect of this 

part of the oracle... would be, not to establish property, but to extinguish it-

and this is one of the rights declared to be imprescriptibly!198

So Jeremy Bentham insists very strongly that every person should be involved in 

the use of property, each person must have owned and each person has the right to 

benefit from the use of property.  

  

Another perspective comes from Jeremy Waldrom. He emphasizes that: “The 

statement that property is one of the rights of man is an ancient and familiar one; but 

                                                           
197 Locke, John., Two Treatises of Government, Critical edition, edited by Peter Laslett (Cambridge University 
Press, 1960). 
198 Bentham, ‘Anarchical Fallacies’, p.53 
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it is ambiguous, concealing perhaps a variety of quite different claims. These claims 

may be divided initially into four broad categories:1) Immunities Against 

Expropriation, 2) Natural Property Rights, 3) Eligibility to Hold Property and 4) The 

General Right to have Private Property”.199 In this context, Jeremy Waldrom seeks to 

clarify the relationship of ownership to a wider spectrum. His idea consists in the 

fact that the right of property should be arranged and protected in clear form. This is 

one of the reason why he mentions four categories of property rights. For the 

preservation of property being the end of Government, and that for which men enter 

into Society, it necessarily supposes and requires that the people should have 

property, without which they must be supposed to lose that by entering into society, 

which was the end for which they entered into it, too gross an absurdity for any man 

to own.200

Referring to this argument, we can say that property must be “secured” in the 

constitutions of the nations of the world. Perhaps the most famous in the Fifth 

Amendment to the Constitution of the United States of America: “No person… shall 

be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private 

property be taken for public use without just compensation”

  

201

                                                           
199 Waldrom, ‘The Right to Private Property’, p. 17 

 Again, to strengthen 

the view of the private property and its protection against external and internal 

factors, I am referring to John Locke. Locke believes that citizens have a right to an 

immunity against expropriation; but also he believes that the property rights which 

have a claim to be protected in this way are natural rights. Private property, he 

maintains, is morally required by the respect commanded by certain relations 

established between individuals and resources in a state of nature. Natural rights to 

property are, on Locke’s view, rooted in certain relations that some individuals 

200 Locke, ‘Two Treatises of Government’, sect. 138, pp. 140-2 
201 Finer, ‘Five Constitutions’, p.106 
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happen to establish between themselves and certain things – in particular the 

relation of laboring on virgin resources.202

 Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 

possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public 

interest and subject to the conditions provided for by law and by the general 

principles of international law. The preceding provisions shall not, however, 

in any way impair the right of a state to enforce such laws as it deems 

necessary to control the use of property in accordance with the general 

interest or secure the payment of taxes or other contributions or penalties.

 However, nowadays the right 

of private property is regulated and sanctioned at the international level. As 

such, its sanction is influenced by the ideas of the aforementioned philosophers. For 

this reason we can refer to the Article 1 of Protocol No.1” Enforcement of certain 

Rights and Freedoms not included in Section I of the Convention” of the European 

Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms that provides: 

203

The article above is one of the most important references for the protection of 

private property. In general violations related to property rights are appealed in the 

European Court of Human Rights, taking refuge under the terms of this article.

 

204

4. Private or Collective Property? 

  

In Rawls view, the question of the private or collective ownership of the means of 

production is a question of practical political judgment not a matter for a theory of 

justice.205

                                                           
202 Locke, ‘Two Treatises of Government’, sect. 27 ff 

 My suspicion is that talk of “a right to property” means something 

different in each case: it is not just a different theory or a different justification, but a 

203 European Convention of Human Rights & Fundamental Freedoms. Art.1, Prot.1 
204 Driza v. Albania, Application no. 33771/02, Judgment of 13.11.07.  
205 Rawls, A Theory of Justice, pp. 258 
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different conception of what it is that has to be justified. My purpose, then, in this 

paper is to use certain concepts drawn from the modern analytical discussion of 

rights (particularly Hart’s categories of special right and general right to elucidate 

that difference)206 that serve to identify which theory is useful for the development of 

property rights in favor of individuals and states. According to Harold Demsetz, the 

“primary function of property rights is that of guiding incentives to achieve a greater 

internalization of externalities”. If land is held in common, it is likely each user will 

not feel the full impact, in terms of the benefits but particularly the cost of his use.207 

For this reason, individuals always remain unsatisfied because someone gives a 

greater contribution to the common property and the benefit is equal to all, 

regardless of input provided. A communal form of ownership ‘fails to concentrate 

the costs associated with any person’s exercise of his common right on that person. 

A scheme of private ownership, on the other hand, will internalize many of the 

external costs associated with communal ownership, for now an owner, by virtue of 

his power to exclude the others, can generally count on realizing the rewards 

associated with husbanding the game and increasing the fertility of his land. This 

concentration of benefits and costs on owners creates incentives to utilize resources 

more efficiently.208 Of course, owners-in-common, perceiving the tendency of their 

over-exploitation of resources, could get together and agree to limit their use. An 

advantage of private property rights is that they reduce transaction costs, at least in 

resolving subsequent problems of externalities.209

                                                           
206 Hart, “Are There Any Natural Rights?”, pp. 83-88 

 Another argument for private 

property concerns the role of markets in promoting productive efficiency and social 

prosperity. It is now accepted that a centralized command economy, in which all 

productive decisions were taken on the basis of the central allocation of scarce 

207 Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights”, p.348 
208 Ibid, p.354-6 
209 Ibid, p. 358 
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resources, would lead, in the conditions of modern industry, to radically inefficient 

and perhaps catastrophic results.210 From another part, Socialist planners, Ludwig 

von Mises points out, face a problem: “First, the problem of what to produce and, 

secondly, the problem of how to produce it. Socialist planners might solve this 

problem, particularly if they adhered to some ‘objective’ theory of human and social 

‘need’ which was not dependent on the interplay of the subjective preferences of 

actual consumers.”211

Under the comparison of these two theories, I think that it is of interest to refer to 

two philosophers who have been a reference point for the implementation of 

property management system, respectively John Locke and Karl Marx. Locke saw 

ownership of property as fundamental to a good government and society and 

believed that all citizens had a right, if they had the means, to acquire and own 

property. For Marx on the other hand, the abolition of ownership of private property 

is one of the central aspects to the theories of Marx as expressed in "The Communist 

Manifesto". This is not simply meant in terms of owning a home or a piece of land, 

but more importantly it refers to the means of production. According to Marx, 

private property was at the center of almost all problems he saw in human society 

since it contributed to and signaled unequal distribution of wealth.

  

212 Marx believed 

that everyone had natural rights, he felt that there should be property owned, but 

only in common rather than in the more capitalist sense. Related to the issue of 

property is that of labor. Locke felt that ownership of property was the fruit of labor 

and wished to see more equity in terms of the amount of labor expended and how it 

was rewarded.213

                                                           
210 Nove, Alec, The Economics of Feasible Socialism. London, George Allen and Unwin, 1983 

 In terms of labor, Marx felt that there were many inequities 

211 Von Mises, “Economic Calculation”, pp. 77-8 ff. 
212 Marx, Karl and Fredrich Engels. Communist Manifesto. New York; Signet Classics, 1999. 
213 Locke, John. Second Treatise on Government. New York; Dover, 1965. 
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between the bourgeoisie and the proletariat. In his view, these two groups were 

constantly at odds, especially since the bourgeoisie owned the means of production. 

According to him, only through attempting to even out the system and put an end to 

the upper class owning the means of production could there be fairness in terms of 

labor. As a result, the discussion about private property or collective property I think 

it is closed. Currently all countries in the region have made their choice. Private 

property is the only solution currently offered in the society. The ideas that have 

been shown by the philosophers are implemented for a long time in society. 

Personally I do not think that these ideas are applied in their original form. This is, 

because the interventions made by the respective governments have been present. 

However their influence has been substantial and have served as an orientation for 

the regulatory position that authorities have kept in the property relationship. 

However what is important, is the fact that liberal theory on property currently is 

theoretically applicable in the region. The legislation is built on liberal theory. 

Private property is recognized and regulated in the Constitution. The regional 

countries have ratified many international conventions which predict and sanction 

private property. For this reason, the main objective of these countries is to interpret 

in a clear and fair way the law and conventions where it is provided the obligation to 

respect private property. 

5. The Right to Property and its Legal Framework  

The right to property in international human rights law has been subject to 

controversy. Western countries, with the United States in the forefront, have tended 

to proclaim a strong protection of the right to property, whereas the socialist 

countries and the Third World countries have emphasized the social function of 

property, allowing for interference with property rights in the name of public 
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interest.214

5.1 The legal basis of the right to property 

 Recently, some of these tensions have diminished following the changes 

in world politics. The impact of these changes on the right to property is manifested, 

for example, in various documents adopted within the CSCE (Commission on 

Security and Cooperation in Europe) process as well as in the new (draft) 

constitutions of the former communist countries of Central and Eastern Europe, 

which all guarantee the right to property as well as the right to inherit. Within the 

United Nations, property rights have also received attention after having been in the 

background of the human rights arena for a long time.  

Article 17 of the UDHR guarantees everyone the right to own property alone 

as well as in association with others, and prohibits arbitrary deprivation of 

property.215 During the drafting of the CESCR and the CCPR, considerable efforts 

were made to include the right to property, but these attempts failed due to 

disagreements concerning the restrictions of the right. The non - inclusion of the 

right to property in the Covenants does not, however, mean that the right itself 

would have been denied.216 While it was possible to agree on a formulation on the 

right to property for the UDHR, which as a legally non – binding declaration did not 

require such precise formulation, it was not possible to reach a consensus on the 

permissible restrictions in the context of a universal convention.217

                                                           
214 See, The Charter of Economic Rights and Duties of States, General Assembly resolution 3281 (XXIV) of 12 
December 1974. 

 In regional 

arrangements, where the legal and social traditions of geographical areas are more 

similar, it has been possible to include the right to property.  

215 See, G. Alfredsson, “Article 17”, in: A. Eide et al. (eds), The Universal Declaration of Human Rights. A 
Commentary, pp. 255-259. 
216 See, UN docs E/CN.4/SR. 417 and 418, after which the Commission finally decided not to include the right to 
property in the Covenants and to adjourn the question sine die. 
217 UN doc. A/2929, Agenda Item 28, part II, pp. 65-67; and C. Krause, op. cit. (note 10), pp. 13-20. 
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In the council of Europe, the attempts failed to include the right to property in the 

ECHR, but the right to property is found in Protocol No. 1 of 1952.218 Article 1 of 

Protocol No. 1 guarantees every natural or legal person the right to peaceful 

enjoyment of his possessions and spells out the necessary conditions for permissible 

interference. Article 21 of the AmCHR resembles the provision of the ECHR, the 

main exceptions being that it does not refer to legal persons, nor does it contain an 

explicit reference to interference aimed at securing the payment of taxes or other 

contributions. The prohibition of usury as well as other forms of exploitation of man 

by man in Article 21 (3) of the AmCHR is a novelty, which does not exist in other 

human rights instruments. The property provision of the AfCHPR is less detailed 

than the provisions in the AmCHR and those found in Protocol No.1 to the ECHR. 

According to article 14 of the AfCHPR, the right to property shall be guaranteed and 

this right can be encroached upon in the general interest of the community and in 

accordance with the provisions of appropriate laws.219

5.2 The Right to Property and International Conventions 

 It may also be noted that 

article 21 of the AfCHPR concerning the right of peoples to freely dispose of their 

wealth and natural resources provides in paragraph that ‘in case of spoliation the 

dispossessed people shall have the right to the lawful recovery of its property as well 

as to an adequate compensation’. 

Article 1 of Protocol No.1 guarantees, in its first paragraph, the right to 

peaceful enjoyment of possessions, instead of the right to property. The supervisory 

organs of the EHCR have clarified that ‘the right to peaceful enjoyment of his 

possessions’ is in substance guaranteeing the right of property.220

                                                           
218 See, Collected Edition of the ‘Travaux Preparatoires’, Vol. VI, pp. 156-190 and Vol. VII, pp. 126-128. 

 The provisions in 

219 P. Kunig et al., Regional Protection of Human Rights by International Law, pp. 107-120. 
220 Marckx case, judgment of 13 June 1979, Publications of the European Court of Human Rights, Series A, No. 31, 
paragraph 63. 
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the other instruments consistently use the term ‘property’. The AmCHR speaks of 

the right to use and enjoy property, whereas the AfCHPR stipulates that the right to 

property shall be guaranteed. Since the Strasbourg organs have held that the right to 

peaceful enjoyment of possessions is, in fact, equal to the right to property, this 

difference in formulation does not seem to be decisive. 

None of the Conventions limit the protection of property to any particular 

kind of property. In practice, the Strasbourg organs have given ‘possessions’ under 

Protocol No.1 to the ECHR a wide interpretation and held that it covers both 

immovable and movable property,221 including immaterial rights, such as 

contractual rights with economic value,222 various economic interests223 and 

goodwill.224

Article 1 of Protocol No.1 comprises three distinct rules. The first rule, which 

is of general nature, enounces the principle of the peaceful enjoyment of property. 

The second rule addresses deprivation of possessions and subjects this to certain 

conditions. The third rule recognizes that the States are entitled, among other things, 

to control the use of property in accordance with general interest, by enforcing such 

 The wide scope of property given is particularly decisive from a social 

rights point of view as it can also cover public law related claims, such as pensions. 

Whether the other regional supervisory organs will apply an equally wide 

interpretation of the concept of property remains to be seen.  

                                                           
221 Application No. 7456/76, Wiggins v. the United Kingdom, decision of 8 February 1977, Decisions and Reports 13, 
p. 46. 
222 See, e.g. case of Mellacher and others, judgment of 19 December 1989, Publications of the European Court on 
Human Rights, Series A, No. 101.  
223 See, e.g. case of Tre Traktorer AB, judgment of 17 July 1989, Publications of the European Court on Human 
Rights, Series A, No. 159.  
224 See, e.g. case of Van Marle and others, judgment of 26 June 1986, Publications of the European Court on Human 
Rights, Series A, No. 101. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

13
4 

laws as it deems necessary for the aim pursued.225 The formulation of Article 21 of 

the AmCHR is very similar, as it distinguishes between deprivation of property an 

control over the use o property, the latter being a less severe form of interference 

where the ownership is left intact. In addition to direct deprivation of property, the 

Strasbourg organs have identified de facto expropriation of property as falling within 

‘deprivation of property’.226

6 Conclusion 

 The AfCHPR spells out the conditions when the right to 

property may be ‘encroached upon’ and does not distinguish between different 

forms of interferences.  

At the end of this paper we can say that the right of property is one of the 

essential rights of man. This right has been and remains the basis for the 

development of society and economy of a country. Specifically, the countries of 

South East Europe have a pronounced similarities in the way of property 

management. All these countries have experienced for a long time the regulation of 

ownership under communism and socialism theory. In all these countries is applied 

state property and common property. At the same time these countries overthrew 

the system that limited private property. Property regime currently is considered to 

be in transition period. Transformation of this regime is accompanied by support in 

the same time with the discontent of society. In these conditions the reaction of 

society has been of different forms. This brought very serious consequences for the 

whole country. These consequences have paralyzed the country politically, 

economically and socially. In political terms, most of these countries are conditioned 

to fulfill property obligations towards society, in the context of integration into 

                                                           
225 Case of Sporrong and Lonnroth, judgment of 23 September 1982, Publications of the European Court on Human 
Rights, Series A, No. 52, paragraph 61. 
226 Case of Papamichalopoulos and others v. Greece, judgment of 24 June 1993, Publications of the European Court on 
Human Rights, Series A, No. 260-B, paragraph 45. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

13
5 

European Union structures. In economic terms, these countries are experiencing a 

significant lack of investment. In social terms, the society gets involved in serious 

internal conflicts. Thus the private property has not yet received its final form of a 

regulated system to produce the desired effects for society in general. So, the 

transition continues.  

Regarding to the theories that regulate property relations we can conclude that 

they have a broad impact on sanctioning of these relations in the respective 

countries. The influence of the ideas of philosophers has been essential in building 

property management systems. Basically, the systems are focused on theories of 

common property and private property. Relevant theories always gave a different 

style of arrangement of property relations. Theory of socialism and communism held 

for a long time under the common property.  Currently private property right 

continues to remain unstable. In some countries we have the problem of 

privatization, in some other countries are shown problems related property 

restitution and compensation, in other countries of the region, the problems are 

shown in distribution of private property, especially the distribution of the land. All 

these have happened due to mismanagement and misunderstanding which has been 

made to the liberal theory of private property right. For this reason, personally I 

think that the system used by Israel (kibbutzim) in the collectivization of property 

would have been the best applicable system during the first post-socialist period. 

Based on experience gained to this system, the private property regime would be 

transferred to a liberal regime more easier and with a more safety steps. The 

conclusion related to the theories of private property is clear. Liberal theory is 

applicable at present time and there can not be back steps. The ideas that are shown 

by John Locke and the other philosophers of liberalism provide more freedom of 

action for citizens than the system of common property proposed by Karl Marx and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kibbutz�
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other philosophers. For this reason, we can say that in the liberal theory individual 

human rights are more present than in socialist theory.  However, many problems 

still exist under the rule of private property. Often these problems are billed to the 

political and economical transition. Anyway this does not exclude a state to increase 

the efforts to secure property rights. 

In terms of freedom to have property, International Conventions guarantees 

everyone the right to own property alone as well as in association with others, and 

prohibits arbitrary deprivation of property. There are many international 

conventions that predict right to property. Each of them provides the right to 

property as an essential right. The protection of property to various social security 

benefits, or so-called ‘new property’ are still modest and elementary in the 

international fora. Basically, all the Conventions are focused on the same points of 

prediction of property rights. As such we can mention: Every natural or legal person 

is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions; No one shall be deprived of 

his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided 

for by the law and by the general principles of international law; The preceding 

provisions shall not, however, in any way impair the right of a state to enforce such 

laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the 

general interest or secure the payment of taxes or other contributions or penalties.         

In this Context, also the legal framework of the different states should be in 

accordance with International Conventions. 
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CITIZENS PARTICIPATION AS AN IMPORTANT TOOL TO STRENGTH 
DEMOCRACY 
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Abstract 
 
Citizen’s participation, it’s a fundamental right which shall be considered both from 
citizens and government officials to strength the democracy. That’s why its 
important to engage citizens in the local decision-making process. This paper 
presents why and how communities should be actively involved in governance not 
simply as a way to find solution of their concerns but as an important channel to 
build communication and cooperation with government and strength democracy. 
This safeguard was put in place to ensure that citizens have an opportunity to 
provide input on local decisions before they go into effect. In spite of this public 
notice requirement, many towns and cities around the country still conduct policy-
making without full disclosure to the public. In some instances, this occurs due to 
time constraints or lack of understanding of the public’s role in the decision-making 
process. In other cases, public officials intentionally neglect to engage the public, as 
the public might derail their agenda. 
In this presentation will be presented some of the arguments why its so important to 
engage citizens in local decision making process not only to guarantee the 
development of democratic system but as well its promote as well the sustainable 
development. Respect toward human right cannot be achieved in a society if citizens 
do not have full access in governance by offering them all opportunities to 
participate as important tool for the development of a democratic system. 
First of all, local citizens know best what the local needs and issues are. Secondly, 
engaging the public in the decision-making process serves to educate both citizens 
and policy-makers about the various facts of a particular decision or issue from a 
variety of perspectives. Third, engaging citizens in decision-making makes the 
implementation of a decision or policy more likely and build trust among them. 
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Finally, engaging the public helps to build accountability for both public officials 
and the citizens. 
So, the question remains, how can our community effectively engage citizens in local 
decision-making, whether these decisions focus on Master Plans, local schools, 
capital improvement projects, economic development, or other local issues? The 
paper will try answering this question by promoting a variety of tools that public 
officials can use to engage citizens in decision-making but as well it will be a good 
“apperitif” for promoting the debate among experts in the field.  
 
 
Key words: citizens, community, participation, government, governance, decision-making   

Overview 

On democracy, as a concept and political doctrine, there are many different definitions, but in 

all these its easly found in common the irreplaceable role of the citizens. It’s clear that 

democracy and social development cannot be achieved through romantic words and political 

speeches. A key prerequisite for development and functioning of a democratic state is the 

formation of civic consciousness and responsibility that every citizen as member of his 

community had and should actively use to protect the democratic principles. 

A century ago, U.S. President Wilson, would declare: 

"The history of liberty is the history of the limitation of government power, not its growth." 

The above mention statement, in a democratic political system, apply the limitation of 

government power by using control in several ways which includes: 

1. Constitutional and legal control. 

2. Parliamentary control. 

3. Political party control. 

4. Legal-economic control. 

5. Trade Marks Unions and business control. 

6. Public civil society, media and civic participation control. 
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In democratic system an increasing role is playing the public civic participation control, 

synthesized as a citizen response toward the government activitity by influencing for good 

governance. Citizens' opinions are related, firstly, with elections and election results from 

which comes governing bodies. What elections do is the transformation in numbers of the 

citizen’s opinions regarding the government activity. 

In this paper will be further analyzed some of the element for citizens participation by 

focusing in the progress made in the case of Albania. 

 

1. Why do citizens play an important role for good governance? 

The citizens right to participate in governance has it origin in the ancient Greek right since 

the time of Plato's Republic227

One of the most important policy instruments today, is the governance through participation, 

consultation and dialogue through exchange of ideas and best alternatives. Strengthening the 

relationship between government and citizens has a clear priority for today's democracies. In 

order to increase public participation in governance its important to further develop the 

process of decentralization as a good option for spreading the responsibilities and powers into 

different levels of governance. 

. Such principle is further transferred to the Roman era as a 

special Republican right, while later is resized by the French Revolution leaders. That got a 

full political meaning in the 20-century, to be transformed into a fundamental feature of 

modern democracy. Modern forms of citizenship have been developed dynamically by an 

intermediate public participation in a direct and wider involvement into the governance.  

The right of the public to participate in governance included in the basic human 

rights guaranteed by international documents, of which most important are: 

"Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and 

Political Rights European Convention on Human Rights. So these rights are included 

                                                           
227 Platonian concept on freedom of speech, assembly, voting, and equal representation, etc. 
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in the catalog of the most important rights guaranteed by international law as well as 

from positive right ndryshme.ndikojnë countries in their daily lives. 

An important document which constitutes an important source of reference remains 

the European Charter of Local Self-Government which in its preamble states that: 

"The right of citizens to participate in the development of public works is part of the 

democratic principles common to all member states of the Council of Europe "and 

the direct realization of this right is just possible locally. So the government closest to 

citizens and local government is exactly where the citizens have the opportunity to 

influence the adoption of decisions that affect the environment they live. 

Regarding public participation exist different definitions of the different insights. 

One of the more general definitions, defines public participation as a process of 

open, accountable, through which individuals and groups within communities can 

exchange views and influence decision-making through a democratic process of 

engaging people who play an active role in planning, development and operation of 

services that affect their daily lives. 

Citizen participation is represented in three main stages: 

1) Starting with the simple one, where the citizen is in the role of a consumer which is 

displayed in different views, like for example through the implementation of the law, 

paying taxes, environmental protection etc. 

2) The second is participation through mediation among institutionalized structures  

3) The third one is the model of direct citizen’s participation. 

In the third stage is better managed the demand of individuals. The involvement in 

the decision making aims to influence the quality and volume of public services at 

the benefit of citizens. At this stage more voluntary contribution is requested as for 

example: direct citizen’s participation into governance through development and 

protection of the community or the environment. Furthermore, in accordance with 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

14
4 

the level of participation is made the distinguishment between active and passive 

citizens228

1.1.Citizens as partner in governance 

. 

The most important principles of local development are citizen’s participation. There are 

several reasons why participation is important for community development such as: 

1) Citizen participation is not only a way to help citizens for improving their life 

quality but it serves as well the government itself, to improve its performance 

quality.  

2) It helps government to find out which are the public's preferences by making it 

more effective, democratic, tranparente and legal.  

3) It plays an important role in the decision-making process, by improving decisions 

through collection of considerations among local knowledge.  

4) The process of participation helps to protect as well equality and justice. 

This is why, it’s so important to share the governance with citizens, giving to them more 

space where their inputs can be provided. Citizens should be considered as partner in 

governance sharing with them responsabilities and elaborating together local plans of actions. 

Some of these reasons to engage citizens in local decision-making process are:   

a) Citizen’s inputs are best resources, who know best what the local needs and issues 

are. So far engaging citizens in policy-making allows governments to obtain new 

sources of ideas and exchange information, during decision-making process.  

b) It develop a process of education where citizens and policy-makers when working 

together during the decision making process by trying through serious efforts to do 

the best for their community, reflects about various issues. 

                                                           
228 Meidani, Rexhep. 2009. “Mbi qeverisjen”, Tiranë: Dudaj, page 359  
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c) Although the process of citizen’s participation is not simple, engaging them in the 

decision-making it’s important because it results that citizen’s involvement makes 

the implementation of a decision or a policy more likely.  

d) The public would be not likely to assist with implementation of a decision, plan or 

policy unless public officials have their constituents on board with a particular 

decision plan. 

e) Citizen’s involvement in governance helps to build accountability and 

responsabilities for both public officials and the citizens. 

So far that’s why it’s important to engage effectively citizens in decision-making. For 

that purpose governments must invest adequate time and resources on building 

legislation, policy and institutional frameworks. They should develop and use 

appropriate tools, ranging from surveys to conferences and workshops with small 

groups of interest up to wide participation level which includes even the right for 

referendumes229

Key factors for success in citizen engagement in politics include: 

. 

1) Exchange of information,  

2) Consultation by public participation. 

The given information should be objective, complete, updated, easy to be found and 

easy to be understood. Quantity and quality of government information to the 

public has grown tremendously over the last 20 years. But there are still countries 

such as Germany, Luxembourg, Mexico, Poland, Switzerland and Turkey - which 

have yet to complete legal framework of the freedom of information. 

To assess the impact of new laws in some countries such as Canada, Finland and 

Japan, the government is required to consult with citizens. Indeed the process of 

                                                           
229 Article 150 of Albanian Constitution says: “The people, through 50 thousand citizens who enjoy the right to vote, 
have the right to a referendum for the abrogation of a law, as well as to request the President of the Republic to 
hold a referendum about issues of special importance.“ 
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discussion should be as soon as possible in the point of view of making laws 

applicable and acceptable. During the preparations of the Freedom of Information 

Law, passed in 2000, the United Kingdom Government conducted extensive public 

consultations where parliament received 2 248 comments on the bill. 

Today, is going to be developed rapidly so called e-government where the activity of 

government is provided online. Through online platforms are promoted and 

developed online debates, consultations, although it presents several limitations as 

far as not everyone have the possibility of using the Internet in due time. 

However, governments everywhere have been criticized for creating distance with 

people, for their lack of sensitivities regarding civic concerns, leaving them out from 

governance. There is a need for a greater government transparency and 

accountability, especially by promoting public media scrutiny of government 

actions. 

The public should have access to the meetings at community level and notifications are 

required by law to be posted prior to the meetings. That’s important to ensure the 

opportunity of citizens to provide their inputs on local decisions before they go into effect. In 

several cases such tasks public officials intentionally neglect to engage the public by not 

informing them regarding the decision-making process.  

In such situations there are several cases when decisions are taken without consultation and 

development of absorption of citizens thought. There are some governments tendencies to 

focus public debate on some specific issues where sensitivity is high, such as the environment 

or consumer protection, but which are not enough for a good governance. In the developed 

democratic systems there is a constant pressure for inclusion of citizens in the consultation 

and participation in all aspects of governance, from budget to foreign policy. 

At the other side citizens should not only expect to be invited they should become visible by 

playing their role in ensuring that they are actively engaged. This shall be done in a regularly 
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base. They should not neglect issues which belong to them. Citizens should be aware to ask 

the responsabilities of whom belong which have the task to respect their right. Even a simply 

participation in the city town councils or other public buildings where meeting notices are 

posted to keep informed of local decision-making, or writing letters to public officials to make 

them accountable, asking key questions at town meetings, and encouraging officials to 

develop an effective process to engage local citizens are very strong signals which makes 

governance understand the power of citizens in participation. Effective public participation 

processes maintain the following attributes: 

1) Inputs from public are collected at various stages of the process. 

2) Transform decision making process as a multifunctional one by informing, 

educating and trainining not only citizens but even public official ones.  

3) Particular decisons or policies give to the impacted stakeholder’s equal opportunity 

to participate in the process. 

4) Public participation should be leaded from real needs of citizens not from guides 

given from political leaders simply to formalise the process. So far the process shall 

be a real to be considered as an important step in decision or policy, and not simply 

to be a formal process where the decision is already finalised in the politician’s 

offices. 

 

2. Role of civil society and media to promote civic participation 

3.  

2.1.The role of civil society in promoting civic participation 

In modern democratic societies, associations and groups who are independent from 

government plays an important role in the development of civil society and strengthening the 
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democratic system by contributing into the development of sustainable institutions230. 

These associations seek to create mechanisms of rules of law which allows their independent 

existence and encourage their growth. But as Julie Mertus has written, “Civil society cannot 

flourish where there are inadequate legal assurances of their ability to operate autonomously 

from government”231

The United Nation Development Program notes that: “Good governance is, among 

other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and 

equitable. And it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, 

social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the 

voices of the poorest and the most vulnerable are heard in decision-making over the 

allocation of development resources.”

. The power of NGOs, mostly results in the mobilization of public 

pressure. They influence decisions at local and national level. The increased role of civil 

society marks a shift from "government" to "governance" including the power of a larger 

group of participants and activists.  

232

In our country there have been some signals that leading politicians as prime 

minister or even opposition leaders have shown attention to civil society to show 

publicly that they are taking into account their views. In some other cases very active 

NGO had the courage to denounce what they see as a campaign of pressure of the 

government against them. 

 

However it is worth emphasizing those efforts that civil society can do to influence 

the governance system in our country, is still very weak. Efforts to strengthen 

governance and promote civic participation in the governance process are still 

                                                           
230 Article 46, paragraph 1 of Albanian Constitution says: „Everyone has the right to organize collectively for any 
lawful purpose.“ 
231 Monroe E. Price & Peter Krug. 2000 “The Enabling Environment For Free and Independent Media” Oxford University: 
USAID, pg 39 
232 http://magnet.undp.org/ 
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needed at both central and local, in order that civil groups to be able to fully play the 

role of observers and to seek support for improvements in their quality of life. 

 

2.2.Role of Media promoting civic participation  

Modern politics is mainly associated with civic engagement by recognizing them 

through transmission on the print and visual media.  Researches about democracy in 

contemporary conditions are associated with how does the media report and 

interpret political events and issues of the day, and how media influence in political 

processes and encourage public opinion expression. Thus, the media has taken a 

central role in politics and in contemporary democracies. 

Media may apply its power through exercising influence in society in a negative 

way, by darkening the motives and interests that hide political decisions, or in a 

positive way, enhancing the people's political decisions. In this sense the media and 

the governing equation becomes important. 

Democracy means participatory governance, so media inform citizens about various 

problems of society, making government officials more accountable and responsible 

to citizens. 

Access to information is essential to the health of democracy for at least two reasons: 

Firstly, it ensures that citizens become responsible, informed regarding decisions in 

order to prevent their action out of ignorance or misinformation. 

Secondly, information serves to the function of "control over government activity", 

ensuring the realization of the promises made by elected representatives. 

In today's society, the relationship between media and government represents a vital element 

in the development of democracy function. While many consider the Media as a part of civil 

society, it follows and influences many functions of democracy and government. For example, 

the media gives a contribution to support the results of government activities, especially those 
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related to decentralization, anti-corruption, citizen participation in policy processes, etc. The 

development of an independent media which essentially has the rule of law can give positive 

results in control over the judiciary system by creating a suitable legal environment for press 

freedom. Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights of the year 1948 states 

that "Every person has the right to freedom of opinion and expression: this right includes 

freedom to hold opinions without interference and to seek receive and give information and 

ideas in any media regardless of frontiers" 

The purpose of the development of media in general need to move from a media that is clearly 

directed or controlled by government or private interests, in terms of an open media with a 

degree of editorial independence that serves the public interest. They have to develop different 

views through reliable voices. Creating a trust allows greater civic participation by giving 

them information that is needed to take appropriate decisions. 

In order to exercise its functions in the control of the executive power and encourage citizens 

participation media should have a greater degree of economic and editorial independence 

including numerous and diverse voices which serve to the public interest. Public interest is 

defined as representative of a majority of the diversity of views which converge towards 

common solutions. 

 

4. Albanian tradition of citizen’s participation  

In the Albanian tradition “community” has been the basis of social regulation233

                                                           
233 Sokoli, Leke, 2006, " Komunitarizmi rasti i Shqiperise ", Tirana Observer, 28 September 

. The 

household was the first level of community and basic institution of Albanian society. 

The second level of the community was “village community” which has been taken 

as cohabitation of households. To achieve so, step by step higher forms of 

organization, such as provinces, to the principalities, which were in fact as "a 
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community of communities", a term used by Aristotle and by today's researchers of 

community234

Actually Albania is developing a number of reforms to realise the process of 

decentralisation which aims to make more stable democratic system, by enhancing 

government efficiency, to stimulate the creation of a stable basis for economic 

development, to make government more transparent and to ensure citizens 

participation in the public life at local and regional level

. 

235

In general the strategy of decentralization and undertaken reforms have created 

legal space for wider participation of citizens in decision-making processes which 

have a direct impact to increase the quality of services for the benefit of communities 

. However one of the main obstacles to the decentralization process remains the 

strengthening of direct participation of communities in local governance. 

. 

According to Alexis de Tocquevill in his book "Democracy in America" the common 

denominator of every community organization is the willingness to be organized volunterly 

and solve problems of public interest236

From this perspective we can say that Albania has had a tradition of community 

organization, but more limited in a local stage and not very well organised. 

Moreover the way that various forms of community organization were applied in 

Albania, especially in the communist system but even later on during the transition 

from did not represent the real values of community organisation.  

. 

                                                           
234 Kicmari, Sabri. 2004 “Drejtpeshimi”. Tirane: Koci 
235 As defined to the law nr. 8652, date 31.07.2000, “On administrative-territorial division of local government of the 
Republic", the local government in Albania is organized into two levels of government. Communes and municipalities are 
the basic units of local government and constitute the first level, while the county is the second level of this government. 
Local entities are decentralized public authorities and autonomous, responsible for issuing and distributing public goods and 
services. As defined to the law nr. 8652, date 31.07.2000, today in Albania counted 309 communes, 65 municipalities and 
12 counties. 
236Tokevil, Aleksis. 2002. “Demokracia ne Amerike”, Tirane; Fondacioni Soros & Kristalina - KH 
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While in the period that followed the collapse of communism, any value set during 

the preceding order was faced with the extreme antagonism of comprehensive 

transition, thus replacing extreme collectivism with extreme individualism. Albania 

is already in a stage of re-organizing community, where according to the current 

context characterized by the wide internal migration, take advantage other elements 

such as neighborhood, manufacturing or service units, groups of interest, 

associations, different focus groups of civil society, etc237

During the last years Albania did progress on establishing the necessary 

infrastructure which offers different opportunities for community mobilization. 

However, the main challenge remains to change the mentality related to 

individualism as a reaction to each voluntary act and readiness for joint civic 

engagement for the benefit of the community, by increasing the community level of 

sensitivity toward improvement of local government. 

. 

For good local governance is necessary for a serious and wide involvement of the 

community in decision-making process. In the Albanian environment, this approach 

becomes a necessity, considering the mentality inherited from authoritary society. 

So, in a context where the consolidation of democratic policy-making institutions, 

remains a challenge and their performance is still poor, through the inclusion of the 

citizens in decision-making, not only would increase the transparency of local 

structures to the public but it will break the current stereotypes on local governance 

structures and rebuild trust among these institutions and citizens. 

 

4. How can we increase citizen’s participation? 

                                                           
237 Sokoli, Leke. 2006. “Komunitarizmi, modelet e organizimit dhe Ndërlidhësit Komunitarë”. Tirane: Instituti për 
Demokraci dhe Ndërmjetësim. 
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Today on of the most important issues for well functioning of democracies is how to 

effectively engage citizens in decision-making processes, whether these decisions 

focus local or national issues?  

As mentioned above it’s important to create a good environment for citizen’s 

participation. This starts with elaboration of a good framework legislation which 

encourage and transforms in a task for governance to invite citizens and encourage 

their participation. An encouraging legislation shall give the maximum of space to 

the citizen’s participation providing as well the possibility for referendums it’s 

important that governance shall be near to citizens needs and for that one of the 

main conditions is the process of decentralisation. Doing that it’s important the 

development of a dialogue and a normal interaction between local and central 

authorities which promotes civic participation and reaction. This shall start with a 

fair process of election which would build trust among citizens and institutions. 

Building strong institutions would happen through citizen’s participation providing 

their feed back and inputs in the direct fight against corruption. Their active 

involvement and participation of citizens in media will make governance more 

transparent and responsable toward citizens concerns.   

Through the experiences in different democratic countries concretely there are a 

variety of tools that public officials can use to engage citizens in decision-making. 

These tools include citizen advisory committees, survey questionnaires, community 

meetings, forums, public review and comment periods, public hearings, counter 

planning, etc. The following provides a brief description of a few of these public 

engagement tools from previous experiences: 
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1. Citizen commission for specific issues: intendeds to foster positive relations with the 

community by engaging citizens in the development of policies/programs and to ensure that 

they are enriched by diverse perspectives238

2. Questionnaire Survey to gather Community opinnions: Community surveys help public 

officials gather data about local attitudes regarding precisely defined issues, problems or 

opportunities

.  

239

3. Dialogue development with stakeholders and beneficiaries in workshops with targeted 

focus groups: This form intends to gather ideas and opinions from targeted groups of citizens. 

In this way each one has more space to give their opinion and ideas regarding a specific issue 

which affect them. In this way new idea come and the conclsuions and agreements are easier 

to be achieved

.  

240

4. Community Forum: A community forum is a public meeting intended to bring together a 

variety of community perspectives to discuss salient issues, visions, problems, or concerns 

that the community is facing

.  

241

5. Public Hearing Review and Comment: Hearings are public meetings that enable residents 

to express their concerns about public plans, decisions, or issues. It may give a window of 

time to review public plans or policies and to provide comment prior to the ratification or 

revision of a plan or policy

.  

242

                                                           
238 The following is an example of what a citizen advisory committee does in the context of Department of 
Transportation projects: http://www.dot.state.ga.us/dot/preconstruction/urbandesign/johnsonferry-
abernathy/html/cac.shtml 

.  

239 For more information on survey questionnaires, visit the following website: 
http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1048.htm 
240 For more information on focus groups, visit the following website: http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1018.htm 
241 For more information on community forums, visit the following website: 
http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1021.htm 
242 For information on public hearings, visit this website: 
http://www.memun.org/SchoolsProject/html/Resources/zoning/PUBHEARING.HTM 

http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1021.htm�
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6. Referendum, public officials should be forced if citizens request that or address the issue to 

the citizens choice to be decided by majority of votes through a wide participation process in 

decision making.  

 

5. Conclusions and final remarks: 

The public participation in governance it’s a fundamental human right and its guaranteed by 

international documents which the most importants are: Universal Declaration for Human 

Rights, International Pact for Civil Rights and European Convention for Human Rights. So 

public participation its part of the most important right geeting recognition and protection 

from international law as well from positive right of different countries. 

Increasing citizen’s involvement to improve governance is one of the fundamental 

requirements in the development of democratic systems. In order to have more active citizens’ 

participation in governance are required several measures to be taken at the legislative and 

awareness raising level. Initially it’s a basic condition to exist a legislative basis ensuring the 

community’s active participation in the decision-making process. Public participation is by 

no means an easy thing to be accomplished. It requires much energy, time, and resources. 

Accordingly the process should be accompanied with a twofold awareness raising campaign. 

One hand the community itself should be awaken on the important role it can play in the 

agenda-setting process and on the other hand awareness raining work should be done also 

with local public institutions representatives in order for them to fully recognize that a more 

active citizens’ participation in the policy elaboration would eventually facilitate their 

efficient and sustainable implementation. 

To effectively respond to citizen needs, than is needed to start listening to what citizens are 

saying and recruit their assistance in crafting effective policies and decisions. 

Citizens, at the other side, should use all legal areas to increase their participation as far as 

public opinion about important issues increase transparency as necessary to guarantee the 
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exercise of a balanced power oriented to civic concerns. It directly affects the lives of citizens. 

In this way promoting public debate and development of the accountability process between 

voters and elected officials is an element that seeks to be developed permanently. Democracy 

theorists have argued that the entire edifice of democracy rests in the final analysis, of the 

public opinion243

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
243 Sartori, Giovanni. 1998 “C’eshte demokracia”, Tirane; Dituria, fq.45 
 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

15
7 

References: 

Çela, Erisa & Ismaili, Valmir & Hafner, Tanja. 2008. “Praktikat e mira rajonale mbi 

pjesmarrjen komunitare ne qeverisjen vendore”, Tirane; Instituti per Demokraci dhe 

Ndermjetesim 

Hasluck, Margaret. 1954. “The unwritten law in Albania” Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Kicmari Sabri. 2004 “Drejtpershimi”,  Tirane: Koci 

“Kushtetuta e Shqipërisë, me interpretime të Gjykatës Kushtetuese”, 2008, Tiranë: Alb Juris 

Kval Mellbye & Trafoy. 2006. “Politika dhe demokracia”, Tirane: Onufri. 

Meidani, Rexhep. 2009. “Mbi qeverisjen”, Tiranë: Dudaj 

Monroe E. Price & Peter Krug. 2000. “The Enabling Environment For Free and 

Independent Media” Oxford University: USAID 

Omari, Luan. 2011. “Ndarja e pushteteve dhe pavaresia e institucioneve kushtetuese”, 

Tiranë: Elena Gjika 

ORT/USAID.1998. “Albania’s Road to Democracy. A fascinating country in Transition” 

Washington DC: American ORT 

Popper, Karl. 2009. “Për filozofinë dhe shkencën”, Tiranë: Shtëpia botuese “Fan Noli” 

Schmidt, V. 2006. “Democracy in Europe. The EU and National Polities”, 

Oxford: Oxford University Press. 

Sartori, Giovanni. 1998 “C’eshte demokracia”, Tirane; Dituria 

Sokoli, Lekë. 2008. “Refleksione sociologjike”, Tiranë: Instituti i Sociologjisë 

Sokoli, Lekë. 2006. “Komunitarizmi, rasti i Shqiperise”, Tirana Observer, 28 Shtator 

Tokevil, Aleksis. 2002. “Demokracia ne Amerike”, Tirane; Fondacioni Soros & 

Kristalina - KH 

Zakaria, Fareed. 2004. “E ardhmja e lirise”, Tiranë: Instituti i Dialogut dhe 

Komunikimit 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

15
8 

Weber, Max. 2009. ”Politika si profesion, Shkenca si profesion, Tre tipat e pastër të 

sundimit legjitim”, Tiranë: Shtëpia botuese “Fan Noli” 

 

Resources on internet 

http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/toc_indx.html 

http://www.dot.state.ga.us/dot/preconstruction/urbandesign/johnsonferry-

abernathy/html/cac.shtml 

http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1048.htm 

http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1018.htm 

http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1021.htm 

http://www.memun.org/SchoolsProject/html/Resources/zoning/PUBHEARING.HT

M 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/toc_indx.html�
http://ctb.ku.edu/tools/en/section_1021.htm�
http://www.memun.org/SchoolsProject/html/Resources/zoning/PUBHEARING.HTM�
http://www.memun.org/SchoolsProject/html/Resources/zoning/PUBHEARING.HTM�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

15
9 

MBROJTJA HORIZONTALE E TE DREJTAVE TE NJERIUT: PERSPEKTIVA E 
SHQIPERISE 

 
Eni Kokalari1, Brajan Sukaj2 

 
1Fakulteti i Dretesise, Universiteti i Tiranes, Albania 
2Fakulteti i Dretesise, Universiteti i Tiranes, Albania 

 
Abstrakt  
 
Tradicionalisht, sanksionimi i te drejtave te njeriut ne kushtetutat e vendeve te 
civilizuar eshte kuptuar si nje garanci per individin per tu mbrojtur nga pushteti 
represiv i shtetit. Ne te njejten menyre eshte menduar edhe sanksionimi i te drejtave 
themelore ne Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut.  
Pra, ideja per te sanksionuar mbrojtjen e te drejtave themalore ne keto dokumente te 
rendesishem, fillimisht ka patur te beje me kufizimin e te drejtes se shtetit per te 
ushtruar pushtetin shteteror ne ate mase sa te mos cenoje keto te drejta baze te 
individit. Ky lloj konceptimi, ne dotrinen juridike eshte percaktuar me termin 
“Mbrojtja vertikale e te drejtave te Njeriut”.  
Megjithate, me kalimin e kohes gjyktat kushtetuese te vendeve te ndryshme si dhe 
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut e zgjeruan konceptin e deriatehershem per 
te drejtat e Njeriut, duke perfshire ne te edhe mbrojtjen e individit edhe nga palet 
private qe mund te cenojne te drejtat e tij.  
Kjo lloj mbrojtjeje mori emrin “Mbrojtja horizontale e te drejtave te njeriut”. Sot, ky 
lloj konceptimi eshte pranuar gjeresisht nga praktika gjyqesore e shume vendeve. 
Megjithate, ka patur mendime te ndryshme ne lidhje me menyren e aplikimit te 
dispozitave kushtetuese qe sanksionojne te drejtat e njeriut ne sferen e se drejtes 
private.  
Disa legjislacione kane pranuar aplikimin e drejtperdrejte te ketyre dispozitave ne 
marredheniet private mes paleve (efekti i drejtperdrejte), ndresa disa te tjere e kane 
bere kete nepermjet legjislacionit te se drejtes private (efekti jo i drjtperdrejte). Ne 
kete punim, ne e kemi pare kete ceshtje ne aspektin e legjislacioni shqiptar.  
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Ne jemi perpjekur te percaktojme se cilin model ka pranuar legjislacioni shqiptar. 
Gjithashtu, kemi vene ne dukje veshtiresite qe ka patur praktika gjyqesore ne kete 
drejtim, duke dhene ne fund rekomandimet tona. 
 
Keywords: E drejta private, Efekti I drejtperdrejte, Mbrojtja horizontale e te drejtave.  

Conference Topics: 

Constitutionalisation of branches of law 

1. Hyrje 

Sanksionimi i te drejtave te njeriut, ne dokumenta te shkruar, ne fillimet e veta eshte 

pare si nje menyre per te kufizuar pushtetin represiv te shtetit dhe per te mbrojtur 

individin nga ai. Karta e Madhe e Lirive dhe Habeas Corpus kane qene rezultat i 

perplasjeve politike mes Mbretit dhe fisnikeve dhe Mbretit qe kane detyruar kete te 

fundit te beje leshime. Pra, Mbreti, si mbajtes i pushtetit shteteror eshte pare si rrezik 

ndaj te drejtave individuale te njerezve. Kjo lloj qasjeje ndaj pushtetit te Mbretit u 

perforcua gjate revoluconit industrial, per shkak te ndryshimeve shoqerore qe ai 

solli. Revolucioni francez dhe ai amerikan sollen edhe sanksionimin per here te pare 

te te drejtave te njeriut ne dokumente te shkruara ne formen qe njohim edhe sot.  

Duke pare menyren se si eshte prezantuar koncepti i te drejtave te njeriut, mund te 

themi se ato kane sherbyer per te percaktuar kufijte e veprimtarise se shtetit deri ne 

masen sa nuk cenon lirite individuale te njerezve. Shumica e kushtetutave moderne 

kane dispozita te qarta qe percaktojne kufijte e veprimtarise se shtetit dhe kane 

percaktuar me instrumenta te sakte kushtet dhe menyrat se si shteti mund te 

nderhyje ne te drejtat personale te individeve.  

Megjithate, koncepti mbi mbrojtjen e te  drejtave te njeriut ka ndryshuar ne shekullin 

e 20. Sot, roli i shtetit ne jeten shoqerore eshte zvogeluar se tepermi dhe vazhdon te 

zvogelohet, ndersa po rritet vazhdimisht roli i subjekteve private. Keshtu qe, rreziku 

i shkeljes se te drejtave nga ana e shtetit eshte zvogeluar dhe eshte rritur rreziku qe 
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keto te drejta te shkelen nga palet private (Weinrib & Weinrib, 2002). Keto zhvillime, 

kane bere qe te zhvillohet doktrina e mbrojtjes horizontale te te drejtave te njeriut, qe 

ka te beje me mbrojtjen e te drejtave te individit nga cenimet qe mund t’i bejne palet 

e tjera private. Ndersa, mbrojtja e te drejtave nga ushtrimi i pushtetit te shtetit ka 

marre emrin mbrojtja vertikale e te drejtave.  

Efekti horizontal i te drejtave te njeriut eshte njohur dhe aplikuar nga shumica e 

legjislacioneve. Ajo eshte njohur efhe nga praktika e Gjykates Europiane te te 

Drejtave te Njeriut. Megjithese, mund te kete patur rezerva nga autore te ndryshem 

(Smits, 2006), efekti horizontal I te drejtave eshte I gjthepranuar nga praktikat 

gjyqesore te vendeve demokratike. Debati qendron ne menyren se si do te behet 

aplikimi I te drejtave te njeriut ne marredheniet mes paleve private. 

 Me poshte, ne do te diskutojme ne lidhje me modelet e ndryshme te aplikimit dhe 

do te ndalemi ne menyre te vecante ne modelin e aplikimit qe ndjek Shqiperia. 

Githashtu, do te ndalemi tek disa probleme qe lindin ne praktike per shkak te ketij 

modeli. Nje tjeter problem qe vlen te diskutohet eshte edhe menyra e kufizimit te te 

drejtave per qellime private. Ne sferen publike, eshte pranuar parimi I 

proporcionalitetit si mjet per te ballancuar interesin publik, me te drejtat e paleve 

private244

 

. Zbatimi I ketij parimi ne marredheniet private behet ne nje menyre me te 

vecante, duke qene se nuk ballafaqojme interesin publik me te drejten e individit, 

por kemi 2 te drejta individuale qe konkurrojne ndaj njera-tjetres. 

2. Modelet e ndryshme te aplikimit     

Efekti horizontal eshte pranuar nga shumica e legjislacineve te botes dhe nga te 

gjithe legjislacionet e Europes, duke qene se eshte perfshire edhe ne jurisprudencen e 

GJEDNJ. Diferencimi i legjislacineve te ndryshnme ne kete rast ka te beje me 

                                                           
244 Neni 17 i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise 
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menyren qe ata kane zgjedhur per te bere aplikimin e te drejtave te njeriut ne sferen 

e marredhenieve private mes subjekteve te se drejtes. Ne kete pjese ne do te 

shqyrtojme modelet e ndryshme te aplikimit qe jane ndjekur nga legjislacionet e 

ndryshme. 

 2.1  Modeli i aplikimit te drejtperdrejte 

Sipas modelit te aplikimit te drejtperdrejte, dispozitat kushtetuese te te drejtave te 

njeriut aplikohen ne menre te drejtperdrejte ne te drejten private. Keto dispozita, e 

mbrojne individin, jo vetem kundrejt shtetit, por edhe kundrejt paleve private. Sipas 

ketij modeli, individi mund te realizoje nje te drejte te tij ne gjykate duke u bazuar 

drejtperdrejt ne dispozitat kushtetuese.  

Ka disa argumene qe e mbeshtesin kete model te aplikimit. E para, rreziku i cenimit 

te te drejtave te njeriut, mund te vije si nga shteti ashtu edhe nga palet private. Ne 

ditet e sotme, sektori privat ka ardhur duke u fuqizuar gjithnje e me teper, duke 

marre shume funksione qe me pare kane qene shteterore (Barak, 2002). Duke qene 

keshtu, rreziku i cenimit te te drejtave te njeriut nga palet private eshte bere edhe me 

i  madh nga rreziku i cenimit te tyre nga ana e shtetit. 

 E dyta, te drejtat e Njeriut jane te lidhura ngushtesisht me personalitetin e individit. 

Ato jane cilesi baze qe lidhen me lirine personale dhe me dinjitetin njerezor. Si te 

tilla, ato jane te pandashme nga individi dhe nuk mund te preken nga askush, qofte 

organ shteteror, qofte pale private.  

Se fundmi, ekziston dhe nje argument sipas te cilit e vetmja alternative vec modelit 

te aplikimit te drejtperdrejte, eshte mosaplikimi i te drejtave te njeriut ne sferen e 

marredhenieve private. Sipas ketij argumenti, eshte me mire te kemi dispozita te 

qarta qe na mundesojne instrumenta te sakte per te percaktuar menyren se si do te 

veprohet ne cdo rast, sesa te leme gjykaten te shpike instrumenta per te zgjidhur 

rastet praktike (Smits, 2006). Ky argument, ne fakt nuk qendron duke qene se 
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alternative e modelit te aplikimit te drejtperdrejte eshte edhe modeli i aplikimit 

jotedrejtperdrejte qe do ta shqyrtojme me poshte. 

Njw model tipik te aplikimit te drejtperdrejte ka ndjekur Greqia245. Edhe shtete te 

tjera si Zvicra apo Gjermania kane ndjekur te njejtin model, megjithate Greqia mund 

te konsiderohet nje rast me tipik, duke patur parasysh se Kushtetuta greke e ka 

zgjedhur kete model ne menyre te shprehur246

                                                           
245 Neni 25\1 I Kushtetutes se Greqise shprehet se “Keto te drejta aplikohen edhe ne marredheniet mes paleve 
private atehere kur eshte e pershtatshme” 

, ndersa ne vende te tjera ai ka ardhur 

si pasoje e praktikes gjyqesore. Kushtetuta greke i ka dhene menyre te shprehur 

diskrecion gjyqtarit te zakonshem te aplikoje drejtperdrejte normat kushtetuese te te 

drejtave te Njeriut, pa marre parasysh normat e te drejtes civile qe mund te 

aplikohen ne rastin konkret. Gjyqtari mund te vendose per ceshtje te caktuara duke 

u bazuar mbi te drejtat themelore te paleve ne gjykim, sigurisht duke marre 

parasysh edhe te drejtat e pales kundershtare dhe duke i ballancuar ato. Kjo lloj 

qasjeje ka sjelle debate ne lidhje me faktin nese kjo bie ndesh me parimin e ndarjes se 

pushteteve, duke qene se gjyqtarit i lihet nje diskrecion aq i gjere sa mund te thuhet 

se ai ,ne kete rast, shnderrohet ne ligjvenes (Akrivopoulou, 2007). Ky eshte nje 

argument i forte kunder modelit te drejtperdrejte te aplikimit. Ne pergjithesi, 

kushtetutat nuk ofrojne instrumente te qarte per te bere ballancimin e te drejtave te 

paleve private, i cili ka rendesi thelbesore, duke qene se garantimi i nje te drejte 

njeres prej paleve, con detyrimisht ne kufizimin e se drejtes se pales tjeter. Dhe ne 

kete menyre, duke u patur si qellim realizimin e nje te drejte, ne bejme te kunderten 

duke cenuar te drejten epales tjeter. Per shkak te ketij problemi, disa autore jane te 

mendimit se e drejta private ne vetvete i ka instrumentet e nevojshme per te 

garantuar te drejtat e paleve dhe se garantimi i te drejtave mund te behet veteme ane 
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te legjislacionit te posacem qe vendos standarte te detajuara dhe jo nepermjet 

normave shume te pergjithshme dhe abstrakte te kushtetutave (Smits, 2006). 

 

 2.2 Modeli i aplikimit jo te drejtperdrejte 

Ne modelin e aplikimit jo te drejtperdrejte, normat kushtetuese te te drejtave te 

njeriut aplikohen ne te drejten private, por aplikimi i tyre nuk ben qe te anashkalohet 

aplikimi i normave te se drejtes private. Ne fakt, vete institutet e se drejtes private 

perdoren si instrumente qe bejne te mundur aplikimin e normave kushtetuese. E 

drejta private shpesh perdor standarte te hapura per te vleresuar situata te ndrshme 

juridike sic jane mirebesimi apo rendi publik. Keto jane terma qe nuk kane nje 

kuptim te fiksuar, por kuptimi i tyre mund te ndryshoje sipas kohes ose situates. Ne 

kete menyre, te drejtat e njeriut mund te perfshihen brenda ketyre koncepteve dhe te 

aplikohen ne te drejten private (Barak, 2002). Ne fakt, e drejta private eshte bazuar 

mbi koncepte si e drejta e personalitetit apo dinjiteti njerezor, koncepte mbi te cilat 

jane bazuar edhe te drejtat e njeriut. E drejta private ka per qellim, pikerisht 

realizimin e te drejtave te personave ne marredheniet private midis tyre. Keshtu qe, 

parimisht nuk ka pse e drejta private te mos pranoje aplikimin e te drejtave te njeriut 

benda instituteve te saj. Pikerisht , ketu qendron avantazhi i ketij modeli te aplikimit. 

Doktrina e se drejtes private, duke qene me e vjeter se ajo e te drejtave te njeriut, ka 

zhvilluar instrumenta shume me te sofistikuar per te bere bellancimin e te drejtave 

mes individeve. Gjithashtu, na mundeson perdorimin e nje instrumenti ekzistues ne 

legjislacion per te bere balancimin mes te drejtave, pa patur nevoje per krijimin e 

instrumentave te reja dhe pa shkaktuar konfuzion ne lidhje me zgjedhjen e ligjit te 

aplikueshem ne situata te ndryshme, duke garantuar me se miri parimin e sigurise 

juridike. 
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Modelin e aplikimit jo te drejtperdrejte e ka ndjekur Gjermania. Ne fakt, gjykata 

kushtetuese e Gjermanise ka qene e para qe e ka prezantuar konceptin e efektit 

horizontal te te drejtave te njeriut. Ne kushtetuten Gjermane nuk ekziston ndonje 

dispozite ne lidhje me aplikimin e te drejtave te njeriut ne te drejten private. Ky 

koncept eshte prezantuar nga praktika gjyqesore (Starck, 2002). Eshte e kuptueshme 

qe duke mos patur mjetet e nevojshme kushtetuese per te bere ballancimin e te 

drejtave ne marredheniet private, gjykata kushtetuese Gjermane ka perdorur 

instrumentat e se drejtes private (Fedtke, 2007). 

 

3.Modeli i Shqiperise 

Në përpjekie për të bërë të mundur klasifikimin e modelit shqiptar në një nga 

kategoritë e modeleve  të shpjeguara më sipër, mund të themi paraprakisht se 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë zgjedh një model të quajtur prej nesh "miks" 

(të përzier). Themi miks për dy arsye: 

Së pari neni 4/3 i kushtetutës duke sanksionuar se "Dispozitat e Kushtetutës zbatohen 

drejtpërsëdrejti, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe" ka afirmuar modelin e 

drejperdrejt të zbatimit të të drejtave të njeriut edhe në sferën private. Kjo do të 

thonë që në çdo rast individi, gjyqtari, avokati etj, mund t'i drejtohen kushtetutës 

dhe konkretisht (por jo vetëm) pjesës së dytë  "Të Drejtat dhe Liritë Themelore të 

Njeriut" drejtpërdrejt pa patur nevojë për një dispozitë ligjore apo edhe në rast të 

ekzistencës së një vakumi ligjor që rregullon mardhënien konkret në sferën private. 

Në çdo rast dispozitat kushtetuese mund të shërbejnë të vetme si bazë ligjore për 

ngritjen e një padie në gjykatë apo edhe si bazë ligjore për zgjedhjen e një 

mosmarrveshje në sferën private. 

Duke u nisur nga ky fakt, duket sikur eshte e lehte t’i japesh nje zgjidhje 

problemit, por realisht nuk eshte edhe aq e lehte. Fakti qe Kushtetuta e lejon 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

16
6 

zbatimin e normave te saj ne menyre te drejtperdrejte nga gjyqtaret e zakonshem, 

nuk do te thote se ajo I detyron gjyqtaret ta zbatojne ate ne menyre te drejtperdrejte. 

Gjyqtari eshte I lire te zgjedhe ligjin qe do te zbatoje ne cdo rast konkret, por ne cdo 

rast  duhet patur parasysh qe ligji te interpretohet ne ate menyre qe do ta bente te 

ishte ne perputhje me kushtetuten247

   Në qoftë së vështojmë praktikën gjyqësore rastet kur gjykatësi por edhe palët e 

tjera në një proces (paditësi apo i padituri)  i referohet dretpërdrejt kushtetutës për të 

zgjedhur një mosmarrveshje private apo pretenduar një të drejtë janë vërtet shumë të 

rralla. Megjithëse akulli për t'iu referuar drejpërdrejt kushtetutës edhe në 

mardhëniet private është thyer mund të themi që ekziston akoma një ndrojtie si nga 

gjykatësi ashtu edhe nga palët e tjera që dispozitat kushtetuese të referohen ashtu siç 

referohen dispozitat e kodit civil, kodit të punës etj.  

. Pra, normat e kushtetutes, pervecse mund te 

zbatohen drejtperdrejt ne nje rast konkret, sherbejne edhe per te interpretuar normat 

e tjera ligjore qe gjenden me poshte ne hierarkine e akteve normative. Kjo lloj qasjeje 

mbi kushtetuten, ben te mundur zbatimin e modelit te aplikimit jo te drejtperdrejte 

te te drejtave te njeriut ne te drejten private. 

Së dyti, duke u ndalur tek pjesa e dytë e nenit 4/3 "përveç rasteve kur Kushtetuta 

parashikon ndryshe" dhe nenit 17 "Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë 

Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj… për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. 

Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë" duket ne pamje te 

pare se Kushtetuta I jep jete modelit jo te drejtperdrejte te aplikimit, duke qene se per 

kufizimin e te drejtave te individeve, qofte edhe per te mbrojtur te drejtat e te tjereve, 

ajo ka vendosur ate qe quhet rezerva ligjore, pra eshte e nevojshme qe te kete nje ligj 

ne sensin formal te tij per te bere te mundur kufizimin e nje te drejte themelore. Kjo 

gje gjendet e shprehur ne legjislacionin e se drejtes private, si ne kodin e punes, apo 

                                                           
247 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.2, datë 19.01.2005  
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legjislaconin tregtar, duke kufizuar lirine kontrakktore te paleve, ne interest e 

mbrojtjes se te drejtave te te treteve. Mirepo, marredheniet juridiko-civile jane te 

shumellojshme. Legjislacioni e ka te pamundur te parashikoje ne menyre eksplicite 

te gjitha rastet e mundshme te shkeljes se te drejtave. Per me teper, ne te drejten 

private, shumica e situatave nuk jane ligjore, por kontraktore. Praktika ka treguar se 

probleme me respektimin e te drejtave e njeriut mund te lindin nga marredheniet 

kontraktore mes paleve. Ne te tilla raste, ligji I aplikueshem per palet eshte kontrata 

qe ata kone lidhur. Cfare do te bente gjykata ne kete rast? Doktrina e se drejtes 

kushtetuese I ka dhene zgjidhje ketij problem nepermjet instrumentit te quajtur 

“Rezerva e Juridiksionit”. Kjo do te thote se kufizimi I te drejtes se njeres pale ne 

interest e pales tjeter, do te behet nga gjykata sipas vleresimit te saj. Kjo lind per 

shkak te natyres se vecante te marredhenieve kontraktore qe e shprehem me siper. 

Atehere, ajo qe I takon gjykates eshte qe fillimisht, te percaktoje natyren e 

marredhenies. Ne rast se kemi nje situate te rregulluar nga ligji, asaj I ngelet te 

zbatoje ligjin. Ne rast se gjykon se ligji qe I duhet te aplikoje, cenon te drejtat e 

paleve, zgjidhja e vetme qe ka eshte te perdore te drejten e kontrollit incidental qe I 

njeh Kushtetuta248

 

. Ne rastin e nje situate kontraktore, ajo ka te drejte te vendose vete 

nese dispozitat e kontrates I cenojne apo jo te drejtat e paleve. Per menyren, se si do 

te behet ballancimi mes te drejtave konkurruese, do te flasim ne seksionin e 

meposhtem. 

4. Parimi i proporcionalitetit 

Sic e pame me lart, duke patur nje system kontrolli kushtetues te centralizuar, 

Kushtetuta shqiptar nuk ofron nje model te qarte te aplikimit te te drejtave ne 

menyre horizontale. Ajo perdor disa mjete per te garantuar zbatimin e te drejtave si 

                                                           
248 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 29, datë 09.11.2005 
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rezerven ligjore, rezerven kushtetuese dhe rezerven e juridiksionit. Zbatimi I seciles 

prej tyre eshte I nderthurrur dhe eshte e nevojshme te percaktohet mjeti qe duhet 

perdorur ne cdo rast. 

Në të drejtën publike ky problem paraqitet më i thjeshtë. Ne duke e pranuar 

shtetin si mbrojtës së "interest publik" ku me interes publik kuptojmë "të mirën më të 

madhe për numrin më të madh të anëtarve të shoqërisë" njohim njëkohësisht edhe 

epërsinë e tij në raport me interest tona personale. Kështu neni 11 i Kodit të 

Procedurave Administrative sanksionon "Veprimet e administratës publike, të cilat për 

arsye të mbrojtjes së interesit publik ose të të drejtave të të tjerëve, kufizojnë të drejtat 

themelore të individit të njohura nga Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare, ligjet dhe 

aktet nënligjore, duhet gjithsesi të respektojnë parimin e proporcionalitetit dhe të mos cenojnë 

thelbin e lirive dhe të drejtave". Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë duke interpertuar 

nenin e mësipërm shprehet "Parimi i proporcionalitetit duhet të udheheqë 

veprimtarinë e autoriteteve administrative në marrëdhëniet e tyre me personat 

private. Ky parim synon të kufizojë rastet kur autoritetet administrative kapërcejnë 

kufijte e veprimit që iu jane njohur me ligj. Parimi në fjalë mund të zbërthehet në dy 

momente kryesore: 

a) mjetet e përdorura nga organet administrative duhet të jenë proporcionale në 

raport me qëllimet që synohen të arrihen, dhe  

b) masat e marra duhet të balancojnë, sa të jetë e mundur, interesat publike me ato 

të personave privatë, në mënyrë që të shmangen ndërhyrjet e panevojshme në të 

drejtat dhe interesat e personave privatë"249

Pra, për sa më sipër, "proporcionalitet" në raportet vertikale do të thotë që nga 

terësia e mjeteve që administrata publike ka në dispozicion, për mbrojtien e interesit 

publik duhet të përdorë ato mjete që shkaktojnë kufizimin më të pakët dhe dëmin 

  

                                                           
249 Vendimi Kolegjit Civil te Gjykates se Larte nr.188 datë 21.04.2010 
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më të vogël të të drejtave dhe interesave privatë duke realizuar në këtë mënyrë 

balancën më të pranueshme mes interesave publikë dhe atyre privatë. Lind pyetja 

"Po në raportet mes privatëve si mund të përkthehet ky parim?! 

Çështja në vetvete është shumë abstakte dhe madje mund të kalojë në cakun e 

filozofikes. Autorët Lorraine E. Weinrib dhe Ernest J. Weinrib (Weinrib & Weinrib, 

2002), në përpiekje për të evdidentuar vlerat kushtetuese në të drejtën privatë, për sa 

i përket çështjes së proporcionalitetit shprehen në termat e mëposhtëm “Kjo situatë 

përfshin një proces balancues në të cilin disa parimeve normative të rëndësishme (të 

drejta, vlera kushtetuese) i’u është dhënë përparësi relative kundrejt disa parimeve 

të tjera marxhinale. E rëndësishme në këtë proces do të jetë krahasimi i parimeve që 

favorizojnë të dy palët, ku pyetja që shtrohet nëse triumfi i parimit që favorizon 

paditësin do të kishte një impakt më të madh tek i padituri se  impakti që do të 

kishte parimi që favorizon të paditurin tek paditësi. Ky proces i përshtatjes reciproke 

gjithashtu përfshin zbutjen e vështirë të koncepteve të skajshme tradicionale të së 

drejtës private, në mënyrë që aspektet margjinale të  një koncepti të mund të 

sakrifikohen për aspektet më qendrore të një tjetër. Qëllimi i këtij versioni të 

proporcionalitetit nuk është për t'i dhënë ligjit nje rol utilitar. Kjo do të ishte e huaj 

për një sistem të drejtash që konsiderohen si mishërimi i “autonomisë së vullnetit të 

personit”. (...) Nuk është as qëllimi për të arritur një “utilitarizm të të drejtave” duke 

minimizuar shumën totale të të gjithave shkeljeve të të drejtave në mënyrë ligjore. 

(...) Balancimin në këtë konceptim të proporcionalitetit ndodh krejtësisht brenda një 

transaksioni, ku futen në lojë secili nga parimet e përfshira të cilët shqyrtohen në 

pikpamjen e tyre normativ në mënyrë që të përcaktohet se cilat aplikacione janë më 

shumë ose më pak qëndrore në këtë transaksion. Marxhinalizimi dhe qëndërsia e 

aspekteve të krahasuar reflekton rëndësinë e brendshme si dhe efektin praktik të 

parimeve respektive që ata mbrojnë. Nuk ka një përgjithësim të transaksioneve dhe 
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po ashtu nuk ka një sakrificë individuale në një transaksion të veçantë për t’i thënë 

përparësi transanksioneve të tjerave. Edhe pse proceset gjyqësore prodhojnë një 

fitues dhe një humbës, ligji në vetvete nuk sakrifikon këtë të fundit për të parin. Për 

sa kohë që parimet janë balancuar në mënyrë të drejtë, në mënyrë që asnjë palë të 

mund të ankohet se tjetra po favorizohet padrejtësisht, vendimi thjesht përcakton të 

drejtat që çdo subjekt (përfshirë edhe humbësin) ka në një mardhënie me të tjerët. 

Proporcionaliteti shpreh barazinë e transaksioneve kundrejt vlerave kushtetuese. 

Barazia e transaksioneve është parimi më i rëndësishëm i dhe i përhapur i së drejtës 

private. Ky parimi pohon se, duke u nisur nga fakti se paditësi dhe i padituri kanë 

satatus të barabartë në marrdhëniet e tyre, vendimi nuk mund të bazohet në 

konsideratat që pasqyrojnë vetëm statusin normativ të njërit prej tyre. Ideja e 

proporcionalitetit ruan barazinë transaksionare të të dy palëve duke e trajtuar 

marrdhënien e tyre, si një njësi të formuar nga një ansambël konceptesh normative 

(ligjore), ku asnjëri prej tyre nuk është absolut. Përmes një krahasimi të efekteve 

reciproke që konceptet në lojë kanë në të dyja anët, proporcionaliteti ruan të 

paprekur, për aq sa është e mundur, thelbin e secilit prej tyre.  

 

         5. Konkluzion 

Ne kete punim u perpoqem te benim nje analize menyres se si inkorporohen te 

Drejtat e Njeriut ne te drejten private ne sistemin ligjor shqiptar. Duhet thene se 

juristet shqiptare nuk jane shume familjare me konceptin e mbrojtjes horizontale te 

te drejtave te njeriut si dhe me konceptin e zbatimit te Kushtetutes ne menyre te 

drejtperdrejte (Anastasi, 1998) Mungesa e nje praktike gjyqesore ne kete fushe eshte 

deshmitare per kete fakt. Megjithate, efekti horizontal i te drejtave te njeriut nuk 

mund te vihet ne dyshim ne sostemin tone ligjor, duke qene se ai pranohet edhe nga 

praktika e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut dhe mbrojtja qe garanton 
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praktika e GJEDNJ sherben si kriter minimum per mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut 

nga shteti shqiptar.   

Problemi kryesor qe shtrohet, ka te beje me menyen e aplikimit te te drejtave te 

Njeriut ne te Drejten Private. Gjykata Europiane e te Drejtave te Njeriut nuk jep 

direktiva te qarta ne kete pike (Reinhard, 2002) , duke lejuar shtetet anetare te 

Keshillit te Europes te zgjedhin menyren e tyre.  

Ne hasem veshtiresi per te bere nje percaktim te qarte te te modelit qe ndjek 

Shqiperia, duke qene se Kushtetuta jone nuk jep kritere te percaktuara qarte ne kete 

pike. Megjithate, ajo i ka te gjitha instrumentat e nevojshem per te bere mbrojtjen e te 

drejtave themelore edhe ne planin horizontal.  
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Abstrakt  
 
Can it be said that today in 2012, the human rights protection is sometimes being 
taken for granted? Before we answer this question, let us first review the legal 
framework on human rights within the international framework. Since 1950s, the 
Universal Declaration of Human Rights is in place, along with the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant 
on Civil and Political Rights. Within these frameworks, most of the human rights 
principles are covered and protected, at least in legal terms.  
But how did it all started? What did the human rights look like 200-300 years, or 
perhaps 500 years ago? Were they mentioned in legal documents? Was anybody 
paying attention to provisions that we today cover under the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) or the International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR)? 
In order to discuss this issue, we will review in the chapter 1 and 2 of this paper the 
examples of declarations of independence by Scotland, United States and Kosovo, in 
order to analyze their standpoints in regards to human rights. In the chapter 3, the 
paper will focus on the Islamic world and its views on human rights, declarations, 
possible objections, different readings and views of the very same issue - human 
rights.  
By discussing this, I will try to present the evolution of human rights in general and 
possible different developments in different parts of the world. One of the aims of 
this paper is to question the nature of human rights, whether they are truly a 
Western product and a solely Western concern, as it is often seen today.  
Although the human rights are universal in their desire to afford every human being 
the same rights, they remain far from universal in their present application. That 
being said, the issue that is being tackled too is the very success in the human rights 
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protection field and its universality over the globe. The question is, are the human 
rights really universal or if they, perhaps, represent only one view on this issue? And 
more importantly, how successful are our efforts to make these rights universal, and 
real on the ground today. In order to measure the historical progress within the time 
of 200 years ago (since 1776 to 2008) will be examined, by comparing the first well 
known Declaration of Independence, and the last one. Whether we are satisfied with 
the progress or not, it is generally thought that the human rights protection has 
evolved significantly in the 20th century.  
If that is really so, we will see after the review of one of the first declarations of 
independence (USA) and one of the last ones – that of Kosovo. This period of more 
than 200 years is long enough to be observed in the sense of possible significant 
changes, or not, when it comes to the field of human rights protection and 
promotion. 
                           
Introduction 

Can it be said that today in 2012, the human rights protection is sometimes 

being taken for granted? Before we answer this question, let us first review the legal 

framework on human rights within the international framework. Since 1950s, the 

Universal Declaration of Human Rights is in place, along with the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant 

on Civil and Political Rights. Within these frameworks, most of the human rights 

principles are covered and protected, at least in legal terms. But how did it all 

started? What did the human rights look like 200-300 years, or perhaps 500 years 

ago? Were they mentioned in legal documents? Was anybody paying attention to 

provisions that we today cover under the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights (ICESCR) or the International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR)? 

In order to discuss this issue, we will review in the chapter 1 and 2 of this 

paper the examples of declarations of independence by Scotland, United States and 
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Kosovo, in order to analyze their standpoints in regards to human rights. In the 

chapter 3, the paper will focus on the Islamic world and its views on human rights, 

declarations, possible objections, different readings and views of the very same issue 

- human rights. By discussing this, I will try to present the evolution of human rights 

in general and possible different developments in different parts of the world. One 

of the aims of this paper is to question the nature of human rights, whether they are 

truly a Western product and a solely Western concern, as it is often seen today. 

Although the human rights are universal in their desire to afford every human being 

the same rights, they remain far from universal in their present application. That 

being said, the issue that is being tackled too is the very success in the human rights 

protection field and its universality over the globe. The question is, are the human 

rights really universal or if they, perhaps, represent only one view on this issue? And 

more importantly, how successful are our efforts to make these rights universal, and 

real on the ground today. In order to measure the historical progress within the time 

of 200 years ago (since 1776 to 2008) will be examined, by comparing the first well 

known Declaration of Independence, and the last one. Whether we are satisfied with 

the progress or not, it is generally thought that the human rights protection has 

evolved significantly in the 20th century. If that is really so, we will see after the 

review of one of the first declarations of independence (USA) and one of the last 

ones – that of Kosovo. This period of more than 200 years is long enough to be 

observed in the sense of possible significant changes, or not, when it comes to the 

field of human rights protection and promotion. 

Another, as I have already mentioned above, an issue we see in today's political 

discourse is the fact that the human rights are often taken as Western product. Many 

non-western (Asian, South American countries and especially Muslim) countries are 

sometimes perceived as non-human rights friendly states. Therefore, I will try to 
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present this issue from another view, as it is inevitably true that the human rights are 

neither just a Western concern nor they are only a “product” of the West. It is known 

that many Muslim countries have either not signed or they have altered/objected the 

Universal Declaration on Human Rights. Therefore, Chapter three of this paper will 

discuss the human rights perspective from another, in this case, Islamic point of 

view. 

1. Human Rights in Declarations of Independence 

1.1. Short Background 

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a declaration adopted 

by the United Nations General Assembly (10 December 1948 in Paris). The 

Declaration arose directly from the experience of the Second World War and 

represents the first global expression of rights to which all human beings are 

inherently entitled. It consists of 30 articles, which have been elaborated, in 

subsequent international treaties, regional human rights instruments, national 

constitutions and laws. The International Bill of Human Rights consists of the 

Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political 

Rights and its two Optional Protocols. In 1966 the General Assembly adopted the 

two detailed Covenants, which complete the International Bill of Human Rights; and 

in 1976, after the Covenants had been ratified by a sufficient number of individual 

nations, the Bill took on the force of international law.250

 

 

 

                                                           
250 Universal Declaration of Human Rights, UN General Assembly, available at: www.un.org/en/documents/udhr 
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1.2. Very First Declaration of Independence (1320 a.d.) 

    The declaration of Arbroath251

This early declaration of independence, understandably, did not address any human 

rights issues as they are known today, especially those from the second generation of 

human rights (it was 1320 after all) but the declaration was important from the 

political point of view. For the first time in human’s history (the Greek attempts are 

excluded from this observation as they were not written and encoded in the official 

document) the Rule of people was mentioned. “…that Robert the Bruce had 

delivered the Scottish nation from this peril; and most controversially, that the 

independence of Scotland was the prerogative of the Scottish people, rather than the 

King of Scots”. Many scholars have interpreted this last point as an early expression 

of “popular sovereignty". 

 is a declaration of Scottish independence, made in 

1320. It is in the form of a letter submitted to Pope John XXII, dated 6 April 1320, 

intended to confirm Scotland’s status as an independent, sovereign state and 

defending Scotland’s right to use military action when unjustly attacked. 

1.3. US Declaration of Independence –First Human Rights Document? 

Despite this early (Scottish) attempt to include some of the human rights into 

declaration of independence, it would need to pass another 400 years before one of 

these declarations encompasses some of the basic rights. 

On 4 July 1776, after a struggle against the British rules, the American states 

gathered together and announced their desire to become independent from the King 

of England. And they did so by presenting the US Declaration of independence. 

Having served its original purpose in announcing independence, the text of 

                                                           
251 The Declaration of Arbroath, English translation, available at: http://www.constitution.org/scot/arbroath.htm 
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Declaration was initially ignored after the American Revolution. Since then, 

however, it has come to be considered a major statement on human rights, 

particularly its second sentence: 

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

Liberty and the pursuit of Happiness." 

This has been called "one of the best-known sentences in the English language", 

containing "the most potent and consequential words in American history." The 

passage came to represent a moral standard to which the United States should strive, 

but not only the USA-the rest of the world too. This view was notably promoted by 

Abraham Lincoln, who considered the Declaration to be the foundation of his 

political philosophy, and argued that the Declaration is a statement of principles 

through which the United States Constitution252

Even though it is clear that this declaration did not include women and perhaps men 

 should be interpreted. This will later 

on become a ground frame from which the US Constitution will be read and 

presented, almost always with the focus on the human rights. It has inspired the 

work for the rights of marginalized people throughout the world. It was the 

Declaration of independence on which Martin Luther King based his claim that “all 

men are created equal”. It was the Declaration of independence that “created” the 

US constitution-the most pro-human constitution in human history till then. The US 

constitution, even though it is one of the shortest in the world, is still an inspiration 

on which, not does only the US Supreme Court protect and enhance human rights, 

but many other countries as well. 

                                                           
252 The Constitution of United States, available at: http://www.usconstitution.net/const.html, accessed at: April 18, 
2012 
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of other color, this is regardless, one of the first documents in which all men are 

considered equal, or should we say, they were equal in their human rights from the 

perspective of 1700s. 

This notion of equality in Liberty is definitely the basis for the future 

International Covenant on Civil and Political Rights253

The Declaration of Independence specifically names 3 "unalienable" rights: "Life, 

Liberty and Pursuit of Happiness". 

, but what is more important is 

that the Equality in the broadest terms is the basic idea of ICESC rights. For the first 

time in the human (western only, as we will see later in the paper) history the term 

men and equality were together on paper. 

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 

that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, 

that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness... " 

It is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute 

new government, laying its foundation on such principles and organizing 

its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their 

safety and happiness. 

It is their right, it is their duty, to throw off such (an oppressive) 

government, and to provide new guards for their future security. He has 

refused his assent to laws, the most wholesome and necessary for the 

                                                           
253 The International Covenant on Civil and Political Rights, available at: http://www.un.org/millennium/law/iv-
4.htm, access on April 18, 2012 

http://www.un.org/millennium/law/iv-4.htm�
http://www.un.org/millennium/law/iv-4.htm�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

18
1 

public good. 

In addition to the actual rights stated above, it alludes to others by 

making complaints about how the King has treated the colonies and the list. 

Thus, we can see how great importance this document has, and how great change 

into political and social system will bring later on. Till then, the King was the 

absolute ruler with unconditional possession of all men under his jurisdiction along 

with all their rights-for they had none, as they were all in King's hands. It was illegal 

to object the King's decision, let alone to hold him accountable for his moves and 

decisions-at least from a simple man (and peaceful) perspective. They were cases of 

overthrowing King of course but they were rather due to the power hunger and not 

because of the violation of someone's basic rights. 

Therefore, many scholars argue that since then, the United States Declaration of 

Independence has come to be considered a major statement on human rights. 

1.4 Declaration of Independence of Kosovo (2008) 

As we have seen in the previous chapter, one of first Declarations of Independence 

that covered (some) human rights (USA) had declared 200 years ago all men to be 

equal; and by this, it set footsteps for the future improvements in this field. Today, 

two centuries and many other declarations of independence later, we have the UN 

Human Rights Declaration and two Covenants taking places in our judicial and 

political system. But, what is the improvement in every state’s individual approach 

to this issue? Are these basic rights being incorporated automatically into legal 

systems? Do new states, within their declarations of independence, set some new 

rules and ground for perhaps new rights to be accepted? Or for the old ones to be 

broader? Maybe more acceptable and accessible? 
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In order to answer these questions, let’s examine one the latest declarations of 

independence  - the one of Kosovo. The very latest declaration (2012) is the one of 

the Republic of Azawad (northern Mali in Africa) but since the UN and the entire 

international community declared this independence to be illegal, thus being null 

and void by all the political factors; I will not review its declaration of independence. 

Furthermore, the Azawad’s declaration is primarily a political one with no overview 

of human rights; therefore it would be irrelevant for this study. 

That being said, the Kosovo’s Declaration of Independence is the latest one, thus, 

let’s us look at this 200-year span and possible improvement in the human rights 

field. In a few of its chapters the Kosovo Declaration of Independence254

“With independence comes the duty of responsible membership in the international 

community. We accept fully this duty and shall abide by the principles of the United 

Nations Charter, the Helsinki Final Act, other acts of the Organization on Security 

and Cooperation in Europe, and the international legal obligations and principles of 

international comity that mark the relations among states.” 

 dedicated its 

attention to respect of human rights and international declarations: 

“We declare Kosovo to be a democratic, secular and multi-ethnic republic, guided by 

the principles of non-discrimination and equal protection under the law. We shall 

protect and promote the rights of all communities in Kosovo and create the 

conditions necessary for their effective participation in political and decision-making 

processes.”  

“We shall adopt as soon as possible a Constitution that enshrines our commitment to 

respect the human rights and fundamental freedoms of all our citizens, particularly 

                                                           
254 The Kosovo Declaration of Independence, available at: http://www.assembly-kosova.org/, accessed on April 
18, 2012 
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as defined by the European Convention on Human Rights.” 

Having these provisions in mind, we can make a conclusion in two directions; a 

positive and a negative one. 

 The positive aspect of the Kosovo Declaration of independence and its 

inclusion of human rights provision is that Kosovo as a new state, automatically 

(very important) accepts the international obligations as binding. It would be 

perhaps wrong and counterproductive to allow new states to set standards for 

human rights on their own, allowing them to go through, sometimes very long and 

difficult process of maturation of these human rights standards. Therefore, it is a 

very positive notion that Kosovo as a new state accepted these standards with no 

objections, and furthermore, it incorporated them into its new constitution. Whether 

these rights are being fulfilled and respected, especially toward the Serbian and 

other minorities in Kosovo is another issue that we are not discussing at the moment. 

The primary aspect of this research paper is to review the legal provision in human 

rights fields through the view of Declaration of Independence, and its possible 

historical progress within two centuries. 

 The negative aspect of the Kosovo Declaration of Independence is however, the 

fact that 200 years later, no new standards were introduced when it comes to human 

rights protection. Kosovo did accept the existing obligations indeed, but as a new 

state (and especially with a sensitive minority issue) did not introduce any new 

standards, nor it provided to us any new ideas on how to approach and tackle the 

human rights problematic. It would be extremely valuable, especially in regards to 

the minorities in this state. Kosovo as well, even though it passed more than 200 

years, did not consider the “Pursuit of Happiness” as one of the human rights values 

that it should be incorporated into a mainstream document. Does it mean that the 
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Kosovo people don’t need/want to be happy? Or are they already fully content that 

such a provision is simply not needed? I do not think so. 

Therefore, by simple copying of already existing human rights provisions, the new 

state, Kosovo, missed a historical opportunity to set grounds for new human right 

standard and to lead us into 21st century with perhaps upgraded and improved 

standards for all people, regardless of their nationality, race, gender, orientation… 

This would also mean that the International standards by far, when comes to human 

rights, have achieved their maximum and they cannot be improved any more? I 

highly doubt this opinion. 

2. “Uncovered” Rights? 

2.1. Pursuit of Happiness-Is This Next Human Right? 

As we have already seen, the US Declaration of Independence laid basic grounds for 

today’s International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, simply by 

insisting on premises that “All people are created equal”. Therefore, they all have the 

same rights to be protected, to have right on economical progress, to protects their 

cultures, languages and identities, and this apply to all human, regardless of their 

race, color or nationality-as they are all created equal. 

Nevertheless, there is one more point in the US Declaration of Independence that has 

been guaranteed by this document back in 1776, yet it has not been included in the 

Universal Human Rights Declaration nor its covenants. 

It is the right to Pursuit Happiness that was guaranteed in 1776 but it is not legally 

codified in any other international document not even today, in the 21st century. 

Is happiness of people something that the government has to provide conditions for? 
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Are hungry, unhealthy homeless people happy? 

Some might argue that the Governments duty is to ensure that they are free only. 

Many others, especially those who support higher role of Government in the social 

aspect of human rights and the society itself, would on the other hand claim that a 

person dying in pain of hunger out in the rain is not happy nor free to chose what to 

do with his/her life as his/her possibilities are limited to those of slaves. Therefore, 

the argument is that Government has to provide for security and happiness too, as 

that is also a basic human right. 

Nevertheless, it is significant that happiness has never been part of the official list of 

the rights and yet 200 years ago these guys in the US Congress had the idea of the 

importance of happiness. It was the importance of that magnitude that it had to be 

incorporated in the Declaration of Independence as a ground stone for a new nation 

and state. We might witness today in the USA that this right (Right to Pursuit 

Happiness) is a driving force for the American people who will move miles away 

from their hometowns, starting everything from the beginning in the entire new 

environment, all this in a simple desire to find their space under the sun. Trying to 

find their space and their piece of happiness which every human has a legitimate 

right to posses of. To be happy and content is a basic human right, and it is to be 

seen in the future, if it will be accepted as one of such, under some new Declaration 

of Human Rights perhaps? 

3. Human Rights through Perspective of Islam 

3.1 Objections to Universal Declaration by Muslim World 

Most Muslim countries have signed the Universal Declaration of Human Rights and 

other human rights agreements, but many had objections and complaints. In 1948, 
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Saudi Arabia didn't sign the declaration255

secular

, arguing it violated Islamic law. In 1982, 

the Iranian representative to the UN, said that the UDHR was "a  

understanding of the Judeo-Christian tradition", which could not be implemented by 

Muslims without trespassing the Islamic law. On 30 June 2000, Muslim nations that 

are members of the Organization of the Islamic Conference officially resolved to 

support the Cairo Declaration on Human Rights in Islam256

3.2. Islam and Human Rights-Background 

, an alternative document 

that says people have "freedom and right to a dignified life in accordance with the 

Islamic Shari’ah", without any discrimination on grounds of "race, color, language, 

sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations." 

It is often thought that Islam is not compatible with modern understanding 

and accepting of Human Rights, and that therefore, Muslim countries/Governments 

are the major obstacles for the human rights provisions’ implementation in this part 

of the World. But before we accept or negate this statement, let’s review the 

standpoint of Islam when comes to Human rights. 

The Shari’ah law257

                                                           
255 Bailey, Peter: The Creation of the Universal Declaration of Human Rights, available at: 

, or known as Islamic law is the law based on the Holy Qur’an 

and the Prophet Muhammad’s, peace be upon him (pbuh), teachings and practices, 

again in accordance with the Qur’an itself. The Qur’an itself along with the sunnah 

(the practice of the Prophet pbuh) has regulated the entire life and society of a 

Muslim. This includes but does not limit to, private property laws, relationships 

between spouses, relatives and all people in general, the relationship of Muslims 

http://www.universalrights.net/main/creation.htm, accessed on April 17, 2012 
256 Organization of Islamic Cooperation, The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, available at: 
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm, accessed on April 17, 2012 
257 Islamic Concepts and Definitions, available at: http://www.livingislam.org/icd_e.html, accessed on April 17, 
2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia�
http://en.wikipedia.org/wiki/Secularism�
http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia�
http://www.universalrights.net/main/creation.htm�
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm�
http://www.livingislam.org/icd_e.html�
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with non-Muslims, and vice versa and many other aspects. Therefore, following of 

any other laws other than the Shari’ah law is unacceptable for a Muslim. Then, the 

question is if this in confrontation with modern understanding of human rights? Is 

the Qur’an itself, as many westerner would argue, “outdated”, and therefore it 

cannot be a source for a jurisprudence in today’s modern world that strives to the 

highest levels of respecting of human rights? Before we conclude an answer to this 

important question let’s examine the Qur’an’s views on, what we call today, basic 

human rights. 

3.3. Qur’an and Human Rights- Sources of Islamic Tradition 

 We witness that the decades since the Declaration, the term "human rights" has 

become a crucial part of both political and popular discourse, particularly amongst 

Western, and Western-educated, persons. Until very recently most of this discourse 

has been in largely secular terms. In fact, it is frequently assumed, as well as stated, 

by many advocates of human rights, in both Western and non- Western (including 

many Muslim) countries, that human rights can exist only within a secular context 

and not within the framework of religion. 258

Thus, the opinion among many Human rights’ scholars is that Islam has supported 

values and structures, which are incompatible with the assumptions, which underlie 

the Universal Declaration of Human Rights. I have already clarified above that the 

Islamic tradition - like other major religious traditions - does not consist of, or derive 

from, a single source. Most Muslims if questioned about its sources are likely to refer 

to more than one of the following: the Qur'an or the Book of Revelation; Sunnah or 

the practical traditions of the Prophet Muhammad; Hadith or the oral sayings 

attributed to the Prophet Muhammad; Fiqh (Jurisprudence) or Madahib (Schools of 

 

                                                           
258 Raimundo Panikkar, "Is the Notion of Human Rights a Western Concept?" in Breakthrough, p.31 
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Law); and the Shari'ah or code of law which regulates the diverse aspects of a 

Muslim's life. While these "sources" have contributed to what is cumulatively 

referred to as "the Islamic tradition", they are not identical or considered to be of 

equal weight. Of all the sources of the Islamic tradition, undoubtedly, the most 

important is the Qur’an that is regarded by Muslims in general, as the primary, and 

most authoritative, source of normative Islam.259 To many Muslims the Qur'an is the 

Magna Carta of human rights and a large part of its concern is to free human beings 

from the bondage of traditionalism, authoritarianism (religious, political, economic, 

or any other), tribalism, racism, sexism, slavery or anything else that prohibits or 

inhibits human beings from obtaining and protecting their freedom given to them by 

God.260

3.4. General Rights from Qur’anic perspective 

 That being said, let’s review some Human Rights from the perspective of 

Qur’an and Islam. 

A. Right to Life 

The Qur'an upholds the sanctity and absolute value of human life and points out 

that, in essence, the life of each individual is comparable to that of an entire 

community and, therefore, should be treated with the utmost care. 

B. Right to Respect 

The Qur'an deems all human beings to be worthy of respect because of all creation 

they alone chose to accept the "trust" of freedom of the will. Human beings can 

exercise freedom of the will because they possess the rational faculty, which is what 

distinguishes them from all other creatures.  

                                                           
259 Ibid. 
260 E.W. Fernea, "Roles of Women in Islam: Past and Present" 
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C. Right to Justice 

The Qur'an puts great emphasis on the right to seek justice and the duty to do 

justice. In the context of justice, the Qur'an uses two concepts: "'adl" and "ihsan261

"'Adl

". 

Both are related to the idea of "balance", but they are not identical in meaning. 

262

For instance, for crimes of unchastity the Qur'an prescribes identical punishments 

for a man or a woman who is proved guilty.  

" is defined as "to be equal, neither more nor less." The Qur'an teaches that 

merit is not determined by lineage, sex, wealth, worldly success or religion, but by 

righteousness. 

While ensuring "'adl", the Qur'an goes beyond this concept to "ihsan", which literally 

means, "restoring the balance by making up a loss or deficiency". While showing 

undue favor to any child would be unjust, a mother who gives to a "handicapped" 

child more than she does to her other child or children, is not acting unjustly but 

exemplifying the spirit of "ihsan" by helping to make up the deficiency of a child 

who need special assistance in meeting the requirements of life. "Ihsan", thus, shows 

God's sympathy for the disadvantaged segments of human society (such as women, 

orphans, slaves, the poor, the infirm, and the minorities) 

D. Right to Freedom 

As stated earlier, the Qur'an is deeply concerned about liberating human beings 

from every kind of bondage. Recognizing the human tendency toward dictatorship 

and despotism, the Qur'an says with clarity and emphasis in Surah 3: Al-'Imran: 79: 

                                                           
261 The Holy Qur’an, An-Nahl, 16:90 
262 Islamic terminology, available at: http://islamic-dictionary.tumblr.com/post/5234296098/adl-is-an-arabic-word-
meaning, accessed on April 17, 2012 
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It is not (possible) 

That a man, to whom 

Is given the Book,  

and Wisdom,  

And the Prophetic Office,  

Should say to people: 

"Be ye my worshippers 

Rather than Allah's 

 

The institution of human slavery is, of course, extremely important in the context of 

human freedom. Slavery was widely prevalent in Arabia at the time of the advent of 

Islam, and the Arab economy was based on it. Not only did the Qur'an insist that 

slaves be treated in a just and humane way, but also it continually urged the freeing 

of slaves. By laying down, in Surah 47: Muhammad: 4, that prisoners of war were to 

be set free, "either by an act of grace or against ransom", the Qur'an virtually 

abolished slavery since "The major source of slaves - men and women - was 

prisoners of war". 

The greatest guarantee of personal freedom for a Muslim lies in the Qur'anic decree 

that no one other than God can limit human freedom. 

The Prophet, even though he was the recipient of Divine revelation, was 

required to consult the Muslims in public affairs. Allah addressing the Prophet says: 

"...and consult with them upon the conduct of affairs.  

 

E. Right on Freedom of Religion 

The Qur'anic proclamation in Surah 2: Al-Baqarah: 256, "There shall be no coercion 

in matters of faith" guarantees freedom of religion and worship. This means that, 
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according to Qur'anic teaching, non-Muslims living in Muslim territories should 

have the freedom to follow their own faith-traditions without fear or harassment. A 

number of Qur'anic passages state clearly that the responsibility of the Prophet 

Muhammad is to communicate the message of God and not to compel anyone to 

believe. The right to exercise free choice in matters of belief is unambiguously 

endorsed by the Qur'an which also states clearly that God will judge human beings 

not on the basis of what they profess but on the basis of their righteous conduct, as 

indicated by Surah 2: Al-Baqarah: 62 which says: 

Those who believe (in the Qur'an) 

And those who follow the Jewish (scriptures), 

And the Christians and the Sabians,  

Any who believe in God 

And the Last Day, 

And work righteousness,  

Shall have their reward 

With the Lord: on them 

Shall be no fear, nor shall they grieve.  

 

The Qur'an recognizes the right to religious freedom not only in the case of other 

believers in God, but also in the case of not-believers in God (if they are not 

aggressing upon Muslims). 

In the context of the human right to exercise religious freedom, it is important to 

mention that the Qur'anic dictum, "Let there be no compulsion in religion" applies 

not only to non- Muslims but also to Muslims.  

F. Right to Acquire Knowledge 

The Qur'an puts the highest emphasis on the importance of acquiring knowledge. 
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That knowledge has been at the core of the Islamic world-view from the very 

beginning is attested to by Surah 96: Al'Alaq: 1-5, “Read/learn in the name of God…” 

which Muslims believe to the first revelation received by the Prophet Muhammad. 

The very first revelation did not say: “Obey” or “Pray” or “Worship”. It called upon 

people to Read/Learn… 

The Qur'an emphasizes the importance of the pursuit of learning even at the time, 

and in the midst, of war. 

G. Right to Sustenance 

As pointed out by Surah 11: Hud: 6, every living creature depends for its sustenance 

upon God. A cardinal concept in the Qur'an - which underlies the socio-economic-

political system of Islam - is that the ownership of everything belongs, not to any 

person, but to God. Since God is the universal creator, every creature has the right to 

partake of what belongs to God. This means that every human being has the right to 

a means of living and that those who hold economic or political power do not have 

the right to deprive others of the basic necessities of life by misappropriating or 

misusing resources which have been created by God for the benefit of humanity in 

general. 

G. Right to Work 

According to Qur'anic teaching every man and woman has the right to work, 

whether the work consists of gainful employment or voluntary service. The fruits of 

labor belong to the one who has worked for them - regardless of whether it is a man 

or a woman. As Surah 4: An-Nisa': 32 states: 

...to men 

Is allotted what they earn,  

And to women what they earn  
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H. Right to Privacy 

The Qur'an recognizes the need for privacy as a human right and lays down rules for 

protecting an individual's life in the home from undue intrusion from within or 

without. 

I. Right to "The Good Life" 

The Qur'an upholds the right of the human being only to life but to " the good life ". 

This good life, made up of many elements, becomes possible when a human being is 

living in a just environment. According to Qur'anic teaching, justice is a prerequisite 

for peace, and peace is a prerequisite for human development. In a just society, all 

the earlier-mentioned human rights may be exercised without difficulty. In such a 

society other basic rights such as the right to a secure place of residence, the right to 

the protection of one's personal possessions, the right to protection of one's 

covenants, the right to move freely, the right to social and judicial autonomy for 

minorities, the right to the protection of one's holy places and the right to return to 

one's spiritual center, also exist. 

3.5. Medina’s Declaration-Human Rights Charter 

The Qur’an itself was not the only one source of Human rights in the Islamic world. 

After emigration to Medina in the 7th century, the Prophet Muhammad pbuh drafted 

the Constitution of Medina263

Jews

, "establishing a kind of alliance or federation" among the 

eight Medinian tribes and Muslim emigrants from Mecca, which specified the rights 

and duties of all citizens and the relationship of the different communities in Medina 

(including that of the Muslim community to other communities, specifically the  

and other "Peoples of the Book"). This declaration, for the first time in human history 

gave the same right to all people, regardless of their religion, tribe/nationality or 

background. 

                                                           
263 The Constitution of Medina, available at: http://www.constitutionofmadina.com/, accessed on April 17, 2012 
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3.6. Rights of Non-Muslims Provided by Medina’s Charter 

The non-Muslims had the following rights: 

 “The security of God is equal for all groups, non-Muslim members have equal 

political and cultural rights as Muslims. They will have autonomy and 

freedom of religion. 

 Non-Muslims will take up arms against the enemy of the Community and share the 

cost of war. There is to be no treachery between the two. 

Non-Muslims will not be obliged to take part in religious wars of the Muslims”264

By granting these, even in today’s world, high standard rights, the Medina 

charter had become one of the very first (and often forgotten) human rights 

documents in the world. 

. 

 

Conclusion 

By conducting this research paper, it is possible to conclude the following. 

The field of human rights saw significant and unprecedented progress during the 

second part of the 20th century. This is, however, the consequence of all earlier 

efforts, starting with the US Declaration of Independence, followed by the Industrial 

revolution’s worker’s rights, post World War I and World War II human rights 

provisions, and many other endeavors.  

Of note is the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, along with 

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the 

International Covenant on Civil and Political Rights. Although it is clear that these 

“rights on paper” are not fully, not all the time, and not everywhere (equally) 

respected, the very declaration still, nevertheless, is an amazing achievement in 

                                                           
264 The Constitution of Medina.  
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human’s history. 

Unfortunately, the significant progress the world has seen in agreeing to define the 

fundaments of human rights during the 1950s and 1960s did not continue with the 

same pace in the years that followed. The best proof is the declaration of 

independence of the newest state - Kosovo. Even though the declaration of 

independence of Kosovo embraces all the human rights provisions known to us 

today, no new idea and progress has come out of this Kosovo’s declaration of 

independence. Thus, the United States Declaration of Independence remains the 

marking stone of all declarations of independence as it has brought new rights to the 

people (all men are equal, right to liberty, pursuit of happiness...) unseen in this form 

to the mankind before. 

While we consider the Universal Declaration on Human Rights to be universal 

indeed, the reality is a bit different. Many Muslim countries, for example, have 

objected to this Declaration as they thought that it was very Western-centric in its 

nature and it did not respect the Islamic approach to these issues. 

This is the reason why I explored further in this paper the Islamic perspective on 

these matters. It is often thought today that the Islamic world or even Islam itself is 

not compatible with the human rights standards that we are striving to achieve. 

 In the Constitution of Medina, which was brought by the Prophet Muhammad 

pbuh shortly after the new Muslim community established itself in this town, we see 

that Islam itself is indeed very pro-human rights and it protects all people, their 

liberties, rights and equality in every segment of their lives. Unfortunately, these 

very high Qur’anic standards, followed by the first Declaration on (some) human 

rights (the Medina charter), have often not been followed and respected by that same 

Islamic world. As is the case with many other covenants, charters or treaties that 

address human rights in their widest sense, many of them remain just declarations 
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of human rights, far from application or enforcement in everyday life of the human 

kind. It would be interesting to discuss why is it so, but that would be a subject for 

another paper. 
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NON-MUSLIM MINORITIES AND POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY: 
FOCUSING ON THE ARMENIAN CASE 
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Abstract: 
 
Non- Muslim minorities, and their political participation, have been neglected 
throughout Republican Turkish history, mainly due to the perception of their 
irrelevant role in the public sphere, since they compose 1% of the population.  
The disregard for their human rights is twofold: due to the 10% electoral threshold, 
non-Muslim minorities are incapable of penetrating the Turkish political arena; and, 
they are not able to form political parties due to the legal system, which specifically 
states that the expression of linguistic, ethnic, religious, or sectarian diversity is not 
legally permitted, authorizing them only with the right to vote.   
The research showed that in summer 2007 elections, minorities voted for AK party 
and their democratic political agenda, which also served economic stability, 
manifesting a shift of support from CHP to AKP.  Further research on this topic is 
needed.                                          
 

Keywords: non-Muslim minorities, human rights, political participation, political 

arena, judicial system.   

Introduction  

In this paper I will look at two things: firstly, the situation of the non-Muslim 

minorities in Turkey; and secondly, their political participation. Although at the 

beginning I was thinking to write this paper only on the second issue, that of the 

political participation of non-Muslims in Turkey, after making a literature review I 

saw that there is very less literature on the issue. Then I decided that there is another 

problem in the society, that concerns the non-Muslim minorities, and that is the 
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ignorance of their rights and needs by the society, in other words people do not care 

about them as they make only 1% if the society, and because of their low level of 

voting influence the politicians do not count them. So, I decided that the paper 

should be on Non-Muslim Minorities and their Political Participation, rather then the 

political participation of the non-Muslim minorities. As a case study I want to use 

the Armenian minorities in Turkey, since they are the biggest minority group 

residing in Turkey. 

After giving some information on the non-Muslim minorities in Turkey, like 

who they are, how they came here, how they stayed here, and similar questions; I 

will try to address the problems they face, where do they stand vis-a-vie the Turkish 

state, and the Turkish society. In this paper I will argue that the non-Muslims in 

Turkey had many problems in integrating in the society and the state, firstly because 

of the unclear status, secondly because of the early politics of Turkification by the 

new Turkish Republics, and finally because they were and are still mistrusted by the 

society, on basis of being non-Muslim. Finally I argue that the political participation 

is made difficult in Turkey. Having a one party system for a long time, and then the 

control and closure of parties by the military has discouraged the non-Muslim 

minorities to have a party of their own. Political problems such as threshold, 

representation, and Laws for political parties have marginalized the non-Muslim 

minorities to actively participate in Turkish politics.  

Firstly I will address the issue of who is called a Minority in Turkey, on what 

basis can one group be called a minority, and what are the recognized minorities of 

Turkey? Then I will address the history of the non-Muslim minorities in Turkey very 

briefly? Afterwards I will address the legal and social status of the non-Muslim 

minorities, like from where do they take that status? I will also address the changes 

that have been made, positively and negatively, from the time of the establishment 
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of the Republic of Turkey, until today. As far as the political participation is 

concerned, I will question the legal status of the political participation of the 

minorities in Turkey, and then focus on the non-Muslim minorities. Afterwards I 

will address the changes that have been made on this issue from the establishment of 

the Republic until today. And finally, I will try to analyze the political participation 

of the non-Muslim minorities in Turkey, particularly the Armenian society, like who 

they vote for, towards which ideology in Turkey they lean on, and alike. 

Minorities in Turkey 

The continuation of the Ottoman Empire into the new Turkish Republic is 

widely discussed. Some argue that the Turkish Republic is the continuation of the 

last era of the Ottoman Empire, whereas others argue that Turkey is a brand new 

republic that wanted to cut off its link with the Ottoman Empire. Nevertheless, when 

we look at the minorities issue we can see that Turkey has in fact continued the 

Ottoman view on the minorities. In the Turkish political language the term minority 

refers to the non-Muslim religious minorities. This tradition is continuation of the 

Ottoman millet system where non-Muslims were divided in different millet according 

to their religion (Ulusoy, 2011:416).  

Because the ethnicity was not as much important the majority were considered the 

Muslims, and the minorities were considered the non-Muslims, namely Jews and 

Christians, the people of the Book. Although the Turkish Republic was established 

on the basis of nation-state, the new republic recognizes only the religious minorities 

as minorities, whereas everyone was a Turk by nationality. The ethnic minorities 

such as Kurds, Albanians, Laz, Pomaks, and others were not recognizes. Even other 

Muslim non-Sunni minorities were not recognized, such as the Alevis, which be 

considered as the biggest non-Sunni minority group in Turkey (Icduygu and Soner, 
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2006: 461). The 1% of non- Muslim religious groups includes around 65000 

Armenian Orthodox Christians, nearly 4000 Greek Orthodox Christians and the Jews 

are around 23000 (Ulusoy, 2011:417). 

The status, as minorities was given to the Greeks, the Armenians, and the 

Jews, but not on national basis, only on religious basis, as Orthodox, Gregorian, and 

Hebrew minorities, by the Treaty of Lausanne in 1923 (Toktas, 2006: 205). They were 

given special rights that included the freedom of living, religious belief, migration, 

legal and political equality, the use of their mother tongue in courts (Soner, 2010: 26-

27; Toktas, 2005: 397), which were similar to what they had at the end of the 

Ottoman Empire. 

Nevertheless, everything seemed good on paper, but when it came to the 

practice it was not done as it was said. Soon the official history was written and the 

official state ideology came out. Although these minorities made less than 1% of the 

population, the official ideology wanted to Turkify them (Akbulut, 2010: 556 and 

Ulusoy, 2011: 417), Just as they did with the other non-Turk ethnic minorities. 

“Speak Turkish Citizen” campaign came afterwards to raise the pressure towards 

the non-Turkish speaking communities, although the Lausanne Treaty gave the 

right. 

I will deal with some issues that changed the status of the non-Muslim 

minorities in Turkey, to understand how they had problems with their official status 

and everyday life.  

There are around 65000 Armenians living in Turkey today, according to a 

report published by the Turkish Foreign Ministry in December 2008, where mostly 

are concentrated in Istanbul and a handful of them in Vakiflikoy, as the only 

remaining ethnic Armenian village in Turkey, situated close to the Syrian border 
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(Kamp, 2009). They run houses of worship, elementary schools, high schools, and 

kindergartens. Here are Armenian newspapers and hospitals that are well known in 

Turkey, but the most important is the Armenian Patriarchate in Istanbul (Kamp, 

2009). Armenians were free to run their social life in the Ottoman Empire, they held 

important and high positions during the Ottoman Empire especially positions in the 

banking sectors (Kamp, 2009), as architects and translators.  

One of the most important issues for the non-Muslim minorities in Turkey is 

the status of their foundations. They were given rights to hold the properties and 

afterwards, in the Second World War, they were taken by legal trickery, claiming 

that because foundations are more important then individuals, if they have wealth, 

property, and power, they may jeopardize the Turkish Republic, and this is why 

they need to be taken under control (Cengiz, 2010a). This was part of a bigger 

campaign where many non-Muslim Turks lost their wealth, under the Wealth Tax 

(Varlik vergisi). According to Cengiz (2010a), there are two main things we can 

derive from here: what is in the interest of the state is above everything; and, the 

courts regarded Turkish citizens as foreigners and as a danger to the Turkish state. 

265

Even though today the current government, lead by Prime Minister Erdogan, 

has issued a decree on the return of all the immovable property of non-Muslim 

foundations (Today’s Zaman, 2011), which was confiscated, it has encountered 

serious resistance by the nationalist bloc in the Great Turkish National Assembly 

(Cengiz, 2010b). This decree is a milestone for the minority rights in Turkey, and it 

has eased their views towards Turkey and the Turkish politics, as well as raised 

sympathy towards the current government (Ulusoy, 2011:419). The minority 

foundations will have 12 months to apply to the Turkish authorities to re-own their 

 

                                                           
265 For more on the non-Muslim foundations, and the Law on Foundations, please see: Soner, 2010. 
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properties (Today’s Zaman, 2011). Another milestone previous to this one was the 

restoration of the Armenian Akdamar Church in Lake Van with a budged of 1.5 

million US dollars. This brought a lot of controversies and debates, but the Church 

was reopened as a museum after the restoration, and it is anyway considered as on 

of the finest architectural pieces of the ancient Armenian civilization in Turkey 

(Bozkurt, 2010). On September 19, 2010 a religious service was held in this historical 

church and it was highly appreciated by the religious leaders of the non-Muslims, as 

well as the people. Other such symbolic steps were taken by the current government, 

which gave a message for a new approach to the minorities in Turkey (Soner, 2010: 

28).  

Nevertheless, as the conclusion of the first part of my paper, I must say that 

the new constitution of Turkey, that is so much waited for by every part and level of 

the society, must do more to include and regulate the issue of minorities, let them be 

religious or ethnic minorities in Turkey. First of all because the ethnic minorities are 

not recognized, and secondly because the religious minorities are not mentioned on 

either the current constitution or the current laws, and the courts, as well as the 

bureaucracy, refer only to the treaty of Lausanne when they have to deal with 

minorities, but unfortunately in only negative way such as “this right is not given by 

the treaty of Lausanne” (Cengiz, 2011). 

Political Participation of the non-Muslims in Turkey 

The Turkish political system made it difficult for the non-Muslims to 

participate in the political life of Turkey. First and foremost Turkey was ruled by a 

one-party system until the Democratic Party came to power in 1950. Even though 

there were attempts to transform to a multi-party system before the Democratic 

Party was established, they failed, so I consider the Democratic Party rule as the first 
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multi-party system of Turkey. But, in 1960 the military intervened and the junta 

hanged the head of the Democratic Party, then the Turkish Prime Minister Adnan 

Menderes. This brought Turkey to a military rule. All these situations made it very 

difficult for the non-Muslims to participate in politics. Firstly, they were not allowed 

to form a political party, and secondly the population also mistrusted them, so the 

parties had no reason to work in order to get them involved. But, at the same time 

the state has traditional considered them as traitors and foreigners, especially with 

the Wealth tax and the 1974 Supreme Court of Appeals decision on the ownership of 

property by the foundations of the minorities (Cengiz, 2010a).  With the Capital Tax, 

introduced in 1942, the non-Muslim citizens were highly discriminated by paying 5 

to 10 times more taxes then the Muslim citizens, and those who were unable to pay 

were sent to labor camps, as an attempt to replace the non-Muslim bourgeoisie, with 

an ethnic Turkish one  (Ulusoy, 2011: 417). 

During the ‘Kemalist’ regime the non- Muslim minorities were discriminated 

in respect of religious freedom and education. The non- Muslims were treated, as 

foreigners and the Sunni Islam became the official religion of the state, which played 

important role for the nation- building process. During the ‘Kemalist’ period it was 

forbidden for non- Muslims to work in the bureaucracy and in the army. The state, 

because of national security concerns, had established a secret institution, which 

duty was to control the non- Muslim minorities (Ulusoy, 2011: 418). 

Even today when the electoral threshold is 10%, there is no attempt to try to 

integrate the non-Muslims into politics in Turkey, and get the votes of the non-

Muslims. After all the non-Muslims in Turkey constitute only 1% of the population, 

so it is unwise for them to open a new party, whereas the current big parties cannot 

risk their electorate by including non-Muslims in their party. The biggest party (AK 

Party) , which got 49% of the electoral votes, has no non-Muslims Member of 
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Parliament, and the situation in the opposition CHP is the same. The only non-

Muslims member of Parliament is a Suriani from the Southeast of Turkey, as an 

independent MP with the Kurdish BDP parliamentary group. In fact he is not even 

considered a minority because he is neither Greek Orthodox, nor Armenian 

Gregorian, or Jewish. Although the CHP has shown seven Armenian community 

members as candidates in the parliamentary elections, they were not in favored 

places to be elected, and none of them was elected (Zeflioglu, 2011). This was a 

chance for the non-Muslim minorities to get represented, after 45 years, but this 

chance was lost. There were totally 23 non-Muslims who have served in the Turkish 

Parliament since 1935, but the most recent one was Berc Sahak Turan, who served in 

the ``1961-1964 period (Dogan, 2011). 

The difficulty of political participation of the minorities in general and non-

Muslim minorities in particular, has been regulated by law. The Law on Political 

Parties prohibits expression of ethnic, linguistic, religious, or sectarian distinctions 

(Art. 78), and it also forbids membership criteria based on ethno-linguistic, religious, 

or sectarian basis (Art. 12). Several parties have been previously closed because there 

were accused of violating these articles, and creating minorities in Turkey (Icdygu 

and Soner, 2006: 456; Akbulut, 2010: 552). Article 81 of the same law prohibits the 

political parties to claim that minorities exist in national, religious, confessional, and 

racial or language differences (Kaya and Baldwin, 2004: 13). This shows how the 

minorities are looked at with suspicion about their intentions and loyalty to the state 

and the nation, by both the state authorities and the general public, and they are 

categorized as unreliable, undesirable, and foreign (Icduygu and Soner, 2006: 458-

460).  

However, the non-Muslims are allowed to vote, and they do vote. Although 

not represented, they aim to favor an ideology that best suites them; until today they 
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tend to vote for the CHP, as the other options were the ultranationalist MHP or 

conservative Erbakan parties (Matevosyan, 2010:102-103). But, because the new AKP 

government has shown that they are near to democracy, and the Turkish economy 

developed, they changed the course and are abandoning the statist CHP for a more 

democratic and economically well AKP. Armenians only, have increased their 

support in the 2007 elections for the AKP by 100% compared to their support in 2002 

(Matevosyan, 2010: 104). Mesrob II, the Armenian Patriarch in Turkey has noted just 

before the elections that the Armenian community will vote the AKP in the 2007 

elections and Agos, the Armenian weekly has estimated that 60% of the Armenian 

community has voted for the AKP (Soner, 2010: 28; Matevosyan, 2010: 106) and 16% 

of them said that they voted so because of the promise of the AKP to solve sensitive 

issues (Matevosyan, 2010: 102). The Greek orthodox also backed the AKP according 

to the Greek-language daily based in Istanbul, Apoyevmatini (Soner, 2010: 28). 

Metavosyan (2010: 94) argues that Armenians today want to integrate in public and 

political life in Turkey, as Armenians and citizens, and the latest developments have 

made this possible. 

These changes in the minorities’ voting attitudes is a result of many 

provisions made by the current Turkish government on democratization in general 

but the rights of minorities in particular. With the democratization process in Turkey 

other languages than Turkish were also recognized, which brought to increase of 

diversity of identities and “challenged the nationalist conventionalization of society, 

politics and culture” (Ulusoy, 2011:412). The current government has officially 

acknowledged the recognition of social diversities in Turkey, which made it be 

nearer to the non-Muslims, in comparison with its predecessors (Soner, 2010: 25; 

Matevosyan, 2010: 98). Nevertheless, there is still no new idea of citizenship, which 

would take separately the ethnic and religious minorities (Ulusoy, 2011:416).  
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After Turkey’s application for European Union membership in 1987, EU play 

significant role for the transformation of the political life of Turkey. The changes 

were in favor of democratic governance of the Turkish Republic, which gave new 

meaning in the definition of political community and national identity, in 

comparison with their predecessors (Ulusoy, 2011: 407; Soner, 2010: 31; Matevosyan, 

2010: 97). The non-Muslims in Turkey have been hoping that the conditionality of 

the EU for Turkey and the determination of Turkey to enter the EU, will bring 

changes to the minority policies that Turkey has been following since (Soner, 2006: 

27-31). In 2004 the government established a council for monitoring the non-Muslim 

minorities’ activities, under the Higher Council of Minorities. In 2006 the protestant 

church was recognized for the first time, and a church was opened. The parliament 

past an amendment in 2008 allowing the use of electricity and water free of charge as 

places for worship, in the way mosques do (Ulusoy, 2011: 419). But, there has not 

been any step taken towards liberalization of the Political Parties Law, which is 

against the freedom of expression and the freedom of association of the European 

Convention of Human Rights (Akbulut, 2010: 553). 

On 19 January 2007 Hrant Dink, an Armenian journalist was killed (Ulusoy, 

2011:408) but court investigating the case of Dink didn’t conclude (Ulusoy, 2011:419).  

The case of Dink shows us that the democratization toward non- Muslims is still in 

process. Their rights and freedom are still not enough protected. In the agenda of the 

current government the primary goal must be returning the trust of the minority 

groups toward the state, which remain in the Ottoman time (Ulusaoy, 2011:419). 
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Non-Muslims in the Turkish Parliament 

As I have noted above, there are tendencies of parties to include a couple of 

non-Muslims in their candidate to-be-candidate list, but unfortunately no one of the 

non-Muslims made it afterwards. Matevosyan (2010, 99) argues that the Turkish 

Prime Minister Erdogan, has invited Hrant Dink (a leading Armenian intellectual, 

who was the editor in chief of Agos, but then killed by a terrorist organization), to 

join politics together with three or four of his friends. But, they rejected the offer on 

the grounds that what they do is of much importance and they need to continue, but 

they gave the word to the Prime Minister that they will help on whatever he needs. 

Constitutional amendments’ referendum was a very important topic. And most of 

the non-Muslims have said that although they do not see the constitution 

amendments enough, they will say “yes” in the referendum (Dogan and Koc, 2010). 

Ara Kocunyan, editor in chief of the Armenian daily Jamank, has been reported 

saying that the non-Muslims have benefited from the last decade’s reforms, and that 

they consider the referendum as the continuation of the reforms (Dogan and Koc, 

2010). Many other Armenian, Jewish, Greek, and other non-Muslim leaders claim 

that the non-Muslims will vote for changing the regime that made them suffer so 

much, that of the September 12 military coup (Dogan and Koc, 2010). Nevertheless, 

they have said also that the non-Muslims request and are going to request more after 

the referendum. They said that the first thing they would expect is to have a new 

constitution as soon as possible (Bozkurt, 2010). Then, they will expect more 

democratization, like having their citizenship rights, which was related to the change 

of the constitution of the republic of Turkey (Dogan, 2010; 2011c).  

Nevertheless, the problem with the non-Muslim minorities in Turkey, like the 

Armenians, is that they don’t really get involved in politics. They usually live in 

Istanbul as an urban middle class, and enjoy a “petty bourgeois” lifestyle and at 
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most 2% of them join political parties (Matevosyan, 2010: 99). The Armenians are the 

most politically involved we can say with 80% of voting turn outs, and they showed 

to be ready to increase the support for the parties that they feel will address issues 

related to themselves, like they did with the AKP. Baskin Oran, an independent 

Armenian candidate for the 2007 elections failed to get elected with only 8.7% of 

votes (Matevosyan, 2010: 104). Matevosyan (2010: 109) concludes that there was a 

melt down of the Armenians in the AKP in the 2002-2007 period, as the Armenian 

felt that the AKP was willing to include, if nothing else, the concerned Armenian 

voices. But, an Armenian candidate for the 2011 elections for the CHP Ayhan Aktar, 

says that the Armenians in Turkey have always led low-profile lives, whereas they 

need to be represented and run for posts (Ziflioglu, 2011). He furthermore said that 

no Armenians entered in parliament since 1960s, and from that date on the only non-

Muslim that made it to the Turkish parliament is Cefi Kamhi, a Jewish descend 

(Ziflioglu, 2011). Another Turkish-Armenian citizen, Tatyos Bebek, said that the time 

has come for the non-Muslims to be represented in the parliament. His name was 

associated with the AKP before the elections, but he denied that any official has 

approached him, although he said that he would consider if such an offer was made 

(Dogan, 2011a). Other Turkish Armenians, whose names were associated with the 

party in the government are: Melkon Karakose, a businessman; Herman Balyan, a 

businessman; Bedros Sirinoglu, president of the Board of trustees of an Armenian 

Hospital Foundation; and Markar Esayan, writer for Taraf daily (Dogan, 2011a; 

Yavuz, 2011). But, finally only 3 candidates officially applied, after the rumors. Arev 

Cebeci applied for candidacy in the rows of CHP, but he did not make it to the short 

list. With complicated feelings he claimed that the CHP has failed the test, as the 

non-Muslim minorities have never felt sympathy for the CHP but he believed in the 

new leadership of Kilicdaroglu, who disappointed him as well. He finally said that 
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after all the AKP has shown to be warmer to the needs of the country’s minorities 

(Dogan, 2011b). AKP, on the other hand, did not also nominate any Armenian 

candidates! Melkon Karakose, who officially applied for candidacy, said that it is 

unfortunate that there are no Armenian candidates (Dogan, 2011b). Erol Dora, a 

Suryani leader, made it to the short list of the pro-Kurdish party BDP, but applied as 

an independent candidate and won the needed votes to enter into the parliament.  

Conclusion 

As a conclusion, I think that it is very important to include the non-Muslim 

minorities in Turkish political life. There are ones that fear that the intentions of the 

non-Muslims; as if they are in parliament they may cause problems by preaching 

diversity against the integrity of Turkey. I tend to believe that the inclusion of these 

minorities will serve on the improvement of the relations between Turkey and 

Greece, Armenia, and Israel. But, also the prestige of Turkish political system, and 

political culture, in the world may be improved. Turkey, as a strong state, shall not 

fear that its minority citizens will not serve their country decently. 

I agree with the to-do list made by the Minority Rights Group and published in their 

“Minorities in Turkey” report, and I must point some of them: The Turkish 

constitutions should guarantee the rights of persons belong to all minorities to take 

part in public life, elect and be elected, participating in public office, to establish 

association and to express themselves; the 10% threshold should be lowered to all 

parties or at least to make a provision to lower such a threshold for minority parties; 

Political Parties Law should be amended, and many articles such as Article 81, 

“prevention of the creation of minorities” be abolished; the Turkish government 

should develop an institutional dialogue with minorities (Kaya and Baldwin, 2004: 

43). So, there are three main issues that continue to be problems in the political 
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participation of the minorities, and which should be addressed by the government 

immediately: The right to establish a minority party; free expression in a minority 

language during the campaigns; and, the ten percent threshold (Akbulut, 2010: 552). 
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HISTORICAL OVERVIEW OF SOCIAL-LEGAL AND POLITICAL 
PARTICIPATION OF NON-MUSLIM MINORITIES IN TURKEY: WHY THE 

AKP IS NOT IMPLEMENTING ALL THE NECESSARY REQUESTS OF THESE 
GROUPS? 

 
Desantila Hasanaj 

 Fatih University , Institute of Social Sciences ( Turkey) 
 
Abstract 
 
The question of minorities is important not just for a specific country but also for the 
international relations between countries. In this wave of globalization human rights 
is a critical point that should give a prominent solution to deal with the 
consequences that this wave brings, especially in some countries where this issue 
was present long time ago.  
My article will include socio-legal and political situation of non-Muslim minorities in 
Turkey from the declaration of republic of Turkey until today. What I will try to find 
is why the problem with these minorities is still an unresolved, critical and 
dangerous for Turkey. I will expose in an historical context how these minorities’ 
conditions were and what have changed today.  
Different factors have been decisive for the previous status of those minorities, but 
with the arrival of AKP things should have been changed. I argue that the main 
reason that the AKP has not fulfilled and implemented all necessary rights of non-
Muslim minorities, is because AKP is confident that in comparison with other 
opposition parties, they have done much more regarding the minorities requests, 
and that since these opposition parties have completely different and opposite 
attitudes toward minorities, these minorities will vote for AK party.  
These minority groups think that is better to have a few than nothing. And my 
suggestion is that for these reforms to be implemented completely, another 
opposition party with same liberal policies toward minorities but greater effort to 
fulfill them, should come to scene, that at least can pressure AKP with the threat of 
losing the votes of the minorities during elections.          
Key Words: CHP, Minority Rights, Non-Muslim Minorities, JDP,  
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Introduction 

 

Definition of minorities in Turkey can be done regarding ethnicity, religion or 

linguistic since we can find all this types of minorities in Turkey. Tasch (2010,328) in 

one of his articles uses the term “minority” as a “particular cultural group that is not 

only numerically smaller than the majority, or the nation, but also really or 

potentially alienated from enjoying the social, political, and economic benefits 

available to the majority, or the nation”. Our main concern in this article will be 

religious minorities that in Turkey are considered religious groups other than 

Muslims.  During the first census of the Republican Period there were around 2.8 per 

cent non-Muslim citizens, which decreased by 2 per cent by 1935, 1.6 per cent in 

1945, 1.1 per cent in 1955, 1 per cent in 1960, 0.8 per cent in 1965 and in the 1990s, the 

number declined further to 0.2 per cent (Icduygu and Soner 2006,461). I will make a 

comprehensive evaluation of non-Muslim minority rights with the start of the 

declaration of Republic and continue until today with the AKP as ruling party. In the 

first part I will try to show a picture of these minorities during the one party system. 

Turkey has always been considered a Muslim Country since its population is around 

99 per cent Muslim, and the non-Muslim communities were not new to the 

Republican time, but they were inherited form the Ottoman Empire (Toktas 

2006,123).   During the Ottoman period the society was divided according to the 

“millet system” or community system and the Jewish and Christian groups were 

given the name “dhimi” (Zurcher 2003, 10). For the first time the term minority was 

used in the Treaty of Lausanne. This Treaty granted minority rights just to 

Armenians, Jews and Orthodox Greeks, and leaving other non-Muslim groups, 

including Assyrians, Chaldeans, Catholics and Protestants (Soner 2006, 27). Because 

of Assyrians are Christians  had no rights under this treaty, 36 45,000  of them left 
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Turkey for other countries so at the present there are around 4,000 Assyrians left in 

Turkey and these also, without any minority protection  or recognition from the state 

(Karimova and Deerell 2001,12).  

The second period I will analyze will be the time when multiparty system started to 

AKP’s time 1950-2002. Lots of things changed for these minorities during this time 

length. After starting of more liberal policies under the DP rule, some complete 

different policies came from the later Islamist fundamentalist. During these times 

several outside factors affected the relations of the state and these minorities like, 

Cyprus crisis, creation of Israel state, the Capital Tax and requests for land by the 

Armenians and Greeks. During these years Turkey signed also different treaties with 

international organizations that pushed the governments to change some policies 

toward them. In the third part of the article I will present the reforms that AKP did 

for the improvement of the conditions of these minorities and the factors that forced 

this party to take these measures. At the same time I will show how the opposition 

parties responded toward these policies and also what it is needed more to be done. 

I will support my argument with facts found doing a comprehensive literature 

review with primary and secondary sources mostly. 

 

 

Non-Muslim Minorities during One Party Era. 

 

1923 was the year that the system changed from Empire to Republic. This is the 

major turning point in the history of Turkey. Ottoman Empire was a multi-ethnic 

and multi-religious empire. In order to deal with these differences of the population, 

Ottoman Empire created millet system. Millet categorized subject peoples first into 

Muslims and non-Muslims and the divided into Greek Orthodox, Armenian 
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Gregorian and Jewish communities etc (Icduygy and Soner 2006, 449). As we see the 

classification of groups was based firstly on the religion they have and then on the 

ethnicity that meant that the religion was very important. The term minority was 

used for the first time after the proclamation of Republic with the treaty of Lausanne 

and the only officially known minority groups were the Armenians, the Greeks and 

the Jews, which were granted separate community rights protected (Toktas, 2006, 

124). The definition by religion of the minorities classified Greeks as Orthodox 

people, the Armenians as members of the Armenian Apostolic Church, and the Jews 

as followers of Judaism (Tasch 2010, 339).  In 1919, just before the Independence 

War, according to the Turkish official sources there were 543,000 Armenians, 

1,015,000 Greeks and 93,000 Jews living in Anatolia that composed 15% of the total 

population of around 11 million (Toktas 2005, 396).  Even if the rights of these 

minorities were defined by the treaty, the state interpreted them according to their 

needs in order to fit the system they were going to apply. Article 39 of the Treaty 

stated that ‘Turkish nationals belonging to non- Moslem minorities will enjoy the 

same civil and political rights as Moslems’ (Kılıç 2000, 23 and see also Koksal 2006, 

513). The problem here was that what the Treaty stated was not given protection by 

other laws and legislations. This created flexibility in interpretation and facility in 

manipulating them. As Toktas (2005, 395) says the actual practice differed from the 

actual legal rhetoric on protection of minorities. The most important innovation of 

the Republican period was the Kemalist ideology. This system created equal 

identical citizenship status for all people living in Turkey regardless of their religion. 

At the first sight this right given to the non-Muslin minorities creates the impression 

that is positive right toward them, but the fact is that the Republic used citizenship 

right as an “instrument for national homogenization” to create “national uniformity” 

(Soner 2010, 24). The real program of the government of the republic was the 
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turkification of economy and the society so the violation of the minority protection 

by the Treaty of Lausanne was going hand in hand with the program (Onar and 

Ozgnes 2010, 116). We could speak of equal citizenship rights between minorities 

and the majority of the population within Turkey, but in fact it was clear as crystal 

that they were never at the same ground. Nationality and religion were the keys that 

made the difference, since to have a Turkish Nationality you had to be Turk and 

Muslim at the same time.  As Bernard Lewis said: “one may speak of Christian Arabs – 

but a Christian Turk is an absurdity and a contradiction in terms . . . a non-Muslim in 

Turkey may be called a Turkish citizen, but never a Turk” (quoted in: Icduygu and Soner 

2006, 454).  Even if in the Treaty of Lausanne especially non-Muslim minorities were 

given rights and protection, what the Turkish state of that time did, was to use these 

rights for the fulfillment of their projects according to their ideologies. This shows us 

again how the laws of the treaty were mal-interpreted. But the worst did not started 

yet, because after the Sheikh Said rebellion in 1925, Turkish state started an 

assimilation policy toward the minorities (Koksal 2006, 506). One of the means of the 

assimilation policies was the campaign “Citizen, Speak Turkish!” started in 1928 

(Cagaptay 2007, 95) that was against the provisions of the Treaty of Lausanne for the 

protection of language of the minorities. Denying speaking in Turkish was 

considered as betrayal to the state, while the opposite was percept as a sign of 

“loyalty to the ideals of the republic” (Toktas 2005, 400). 

Another discrimination done to non-Muslim minorities was related to the tax 

system. The so called Capital Tax was a measure to face the economic problems 

during the World War II, but that was unequally distributed among citizens of 

Turkey. The non-Muslim people and the converted ones were given much higher 

taxes than to the Muslim ones, and because of these higher taxes many of them were 

forced to sell their properties in order to pay it. (Toktas 2006a, 205 and see also 
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Icduygu and Soner 2006, 460). Another measure to promote the religion of Islam, 

enlighten the society about the Islam and at the same time to control other religions 

was the creation of the Directorate of the Religious Affairs in 1924 (Tasch 2010, 339). 

One of the principles of Kemalism, secularism, during the Republican time was more 

like a laicism than just the separation of the religion from the state. Since Kemalist 

state was considered a unitary and centralist state, the control of religion and 

homogeneity of the society were considered the main issues to maintain this unity, 

and that the differences would create separation of the state. This fear accompanied 

the Republican Party during the whole era of the Republic until today’s time. With 

the implementation of this ideology we can observe again the violation of the Treaty 

of Lausanne which states in the Article 43 that “minorities shall not be compelled to 

perform any act which constitutes a violation of their faith or religious 

observances”(Yildiz 2007, 797). The real problem with the Armenians and Greeks 

started when by the Treaty of Lausanne the Western delegates decided the 

separation of some lands from Anatolia and given to Greeks and Armenians, which 

faced contradiction by the Turkish state (Toktas 2005, 396) As a punishment for these 

claims, Turkish state replaced in 1926, approximately 5,000 employees from the 

Greek minority with Muslim Turkish workers (Icduygu and Soner 2006, 458). At the 

beginning of 1930, Turkish government encouraged thousands of Greeks to 

emigrate, which reduced the Greek population to about 48,000 in 1965 (Karimova 

and Deerell 2001, 11). Because of the territorial claims to each other by the Greek and 

Turkish state, both countries undertook a policy of population exchange by giving 

1,300,000 Orthodox Anatolians and taking 500,0000 Greek Muslims (Onar and 

Ozgnes 2010, 113). 

Contrary to the Greeks and Armenians, Jewish population did not made any 

territorial claim. Moreover on September 15, 1925 they rejected the status of minority 
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given by the Lausanne Treaty and considered themselves part of the Turkish state 

and also at the same time protecting the interest of Turkey which gave them the term 

“the loyal nation” (Toktas 2005, 398) Even if the Jews were considered as the loyal 

nation and that they were acting and behaving in the conformity with the state 

principles, they suffered discrimination mostly by people than by the state. Here we 

can mention the anti-Semitic campaign on July 1934 in Thrace where because of 

some extreme-rights publications violence started against Jewish population which 

caused mass emigration to Palestine and rise of Zionism among Turkey’s Jews 

(Toktas 2005, 402). The problem with Armenians started from the end of WW II 

when the so called Armenian Genocide happened in 1915. None of the parts as 

Armenians and Turks deny that a lot of people were killed, but in what they think 

different is the number of people lost and if the government of that time had 

anything to do with this killings. The debate is even today a hot topic in the Turkish 

politics since none of the parts can reach an agreement. It looks like the key to the 

solution remains in the “Ottoman archives” since Armenian claim that it is not done 

objective evaluation of these archives (Astourian 1990, 145) 

 

The Conditions of Minorities Between 1950-2002. 

After a long period of single party regime, in the 1950, DP managed to win the 

election against the Ataturk’s party (RPP) and to start a new era of multi party 

regime and more freedom and liberty. The DP’s program at the beginning promised 

equality and freedom which was a very good policy to attract votes of the non-

Muslim minority. Because of this in the elections of 1946, most Jews voted for the DP 

as a protest of the Capital Tax and as a result of these elections the number of non-

Muslim deputies in parliament increased (Toktas 2005, 405). 1950 and onward did 

not make any big change in the perception of the minorities. As during the one party 
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system, non-Muslim minorities were still considered as unreliable and 

discrimination continued toward them mostly by people than by the state. The more 

critical times for the minorities were when the Turkish state was facing diplomatic 

crisis with other foreign countries, because during those times the distrust toward 

minorities was very obvious. The tensions with the Greek community were mostly 

created because of the Cyprus issue. Because of these tensions in 1964 the state began 

to deport the Greek/Orthodox minority of Istanbul and in 1965 more than 10,000 

Greeks have been expelled from Turkey (Onar and Ozgnes 2010, 117).  The 

culminating point of the tensions between Greeks and Turks arose with the incident 

of 6-7 September 1955. The mass riot happened in Istanbul and in Izmir where were 

destroyed most of the cultural, religious and economic assets of the Greek people. 

The Total amount of damage was considered to be around $60 million (Icduygu and 

Soner 2006, 460) and from the Turkish part, they lost the house of the founder of the 

Republic, Atatuk in Salonika because it was burned by the Greek people (Toktas 

2006a, 207). In the 1960 a coup d’état happened that brought the DP to an end. The 

army took the control and came up with a new constitution. Even if this constitution 

came from a military coup, it was the most liberal constitution in the history of 

Turkey since it gave despite other freedoms even the freedom of the association an 

expression (Koksal 2006, 516). Tensions with the Armenian community raised more 

with the attacks of ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) to 

the Turkish institutions and diplomat. This created insecurity an unrest for the 

Armenian minority. Regarding the conflicts with the minorities during DP rule, we 

can say that the conflict was mostly between people and that the state was not 

involved directly, despite the cases when external conflicts were supposed to be 

connected inside minorities. With the rise of Islamic fundamentalism the perception 

of minorities changed, especially toward Jews. Turkey's joining the Common Market 
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was a very critical subject during 1970s. The reason was that, according to the NOP, 

Turkey was entering the Common Market not for her own interest but because it 

was obliged by the Zionism in Turkey (Bali 1999, 3). NOP was created in January 26th 

1970 by the Islamist leader Erbakan. From the beginning he had clear ideas about the 

perception of the minorities inside Turkey.  The day of the creation of the party, 

Erbakan claimed that no Zionist or freemasons will be accepted inside the party (Bali 

1999, 2). Erbakan kept this position toward minorities even with the other parties 

that created after the closure of the NOP. As I mentioned before, Jewish minority 

within Turkey, was considered as the most loyal minority toward the state. This 

came as a result of the efforts that Turkish Jewry has lobbied in the international 

arena to support Turkey against the claims of the Armenians for genocide and for 

the critical situation of Cyprus (Toktas 2005, 416). With the change of the 1961 

constitution where several freedoms were given to the minorities, lots of thing 

changed as a consequence. The law of citizenship changed and become “single 

citizenship” status for every individual, and remained like this until the change of 

the constitution in 1982 which brought also more freedom in publication and an 

increase in publications by the non-Muslim minorities (Toktas 2005, 409; 414). What 

were not changed in this constitution are the status and the function of the Diyanet. 

Just the Armenians, Greeks and Jewish were not under the supervision of the 

Diyanet, but other non-Muslim minorities, that were not recognized as minority 

under the Treaty of Lausanne, were to be supervised by this institution (Smith 2006, 

313). There were several important turning points that had positive impact in the 

recognition and fulfillment of some reforms regarding the minorities. Some of them 

were the application for full membership in EC in 1987, the candidacy status in 1999 

and the opening of the accession negation in 2004 (Onar and Ozgnes 2010, 119).  In 

1991 when the Helsinki Watch visited Turkey, they observed several violation of 
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rights toward the Greek minority like “restrictions on free expression, discrimination 

in education involving teachers, books and curriculum; restrictions on religious 

freedom, limitations on the right to control charitable institutions, and the denial of 

ethnic identity” (Karimova and Deerell 2001, 11).  Some of other agreement that 

Turkey signed during this period are application to the European Economic 

Community in July 1959, Partnership Agreement in 1963 and Customs Union 

Agreement in 1996 (Samur 2009, 329) The International Covenant on Civil and 

Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights was signed in August 2000, which was a very important step in the reforms 

toward the protection of human rights according to the European standard. (Yildiz 

2007, 798)  The importance of these agreements was that strengthened the position of 

Turkey in the international area. At the same time Europe could use stick-and-carrot 

method to force Turkey to implement more rights and freedom to the Turkish 

citizens. Having in mind the picture from the proclamation of Republic and, after 

1950s also, we can see some similar policies from the Islamists and Secularists: they 

both have failed to fill the meet the need and basic necessities of minorities starting 

form social diversity in general and religious, political and educational needs in 

particular. 

 

Under the AKP rule: What is not done? 

Justice and Development Party were founded in August 2001, and for the first time 

came to power in November 2002. Even if the JDP has its roots in the National View 

Movement that is considered as representative of political Islam, JDP declared form 

the beginning that they were “not only against political Islam, but also against the 

uniform vision of the republican establishment” (Soner 2010, 24). The political 

program that the JDP announced form the beginning had in its core the democratic 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

22
8 

values a state should have. They emphasized much on the supremacy of law and 

constitution, fundamental rights and liberties of people, equality between different 

groups, free market economy and secularism as a mean for freedom of religion. JDP 

considers itself as ‘conservative democrat’ party in the sense that promoted 

democratic values and at the same time ‘conservative in the protection of family 

values’ (Ozbudun, 2009). JDP won three consecutive terms in the national elections 

2002, 2007 and 2011 that brought very big changes to the society and the country. But 

still there are many things to be done, since for instance the problem with the 

minorities is not resolved yet.  

 In order to find a solution to some of the problems with the minority groups, JDP 

government founded the Council on Minority Problems (Azınlık Sorunlarını 

Degerlendirme Kurulu) after abolishing the Higher Council of Minorities in 2004 

(Soner 2010, 8). Different from the Higher Council of minorities that was founded to 

monitor the activities of the non-Muslims, the Council of Minority Problems 

function was to deal with the problem of these minorities and find a solution 

according to the recommendations of ECtHR. The rights of the non-Muslim 

minorities are protected in Turkey with the Treaty of Lausanne, but the 

interpretation of these laws by the state, has done several injustices to these 

minorities. 

 The Law on Foundations allowing vakıf to acquire and dispose of property was 

changed in July 2003 and in November 2006 which allowed Greek-Orthodox 

community to reacquire 179 properties and enabled non-Muslim minorities to 

register properties taken form 1936 (Onar and Ozgnes 2010, 130-131).  One important 

pushing factor for Turkey to make changes was and still is Turkey’s ambition to 

become a member of the EU. Turkey became a candidate member of EU in 

December 1999 and since then EU by using the carrot-and-stick method forced 
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Turkey to implement democratic reform especially regarding the protection of 

human rights. This was one of the main reasons that the government in August 2002 

gave the rights to Armenian Orthodox, Greek Orthodox, and Jewish foundations to 

buy and sell properties with the permission of the Minister’s Council (Yildiz 2007, 

805). Another critical issue was tried to be solved to a certain extent by the JDP 

government, but that rose tension and objection from the opposition parties. The 

Law on Foundations that was enacted in February 2008 gave the rights to minority 

foundations to get back their properties, but this was opposed by the CHP which 

sent the case before the Constitutional Court for the annulment of this law (Cengiz, 

2010). The reason for this objection was that according to the CHP leader this law is 

against the provision of the Treaty of Lausanne and that “it targets a total of 165 non-

Muslim foundations serving around 100,000 Turkish citizens” (Aktar, 2010). The 

same attitude was also by the MHP and DSP. MHP regarded this law “Traitor Bill” 

with the argument that other countries where there is a Turkish minority like 

Greece, are not giving this much rights to them (Updegraff, 2008). Anyway the bill 

passed in parliament and in 2007, “the General Directorate for Foundations 

recognizes over 160 “minority foundations,” including 70 Greek Orthodox 

foundations, 50 Armenian Orthodox foundations, 20 Jewish foundations, as well as 

Syrian Christian, Chaldean, Bulgarian Orthodox, Georgian, and Maronite 

foundations”. (Yildiz 2007, 810-811). The problem here is that most of the properties 

to be given have been sold by the previous governments, so it was impossible to give 

them back to the owner. The only solution was to give them money compensation. 

Since this point is not very clear of how the government and the minorities will 

proceed, still today we can say that the problem exists and that these minorities still 

claim rights over certain objects. Giving a solution to this problem would be very 
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good for Turkey since not just will give rights to non-Muslims but at the same time 

will close an old wound in the Turkish history, that of the September 6-7 Incident.  

Turkey is a country where the closure of a political party is almost a normal thing, 

because until now several parties were closed because of ‘violation of constitution’ 

or because of the coup d’état. Creating a political party for the minority groups is 

very difficult since they face several problems. According to Akbulut (2005, 375) 

minorities face these problems related to the political party affiliation or creation: 

‘the right to establish and maintain a minority political party, free expression in a 

minority language during election campaigns, and the electoral threshold. Article 

43(3) of the Law on Political Parties, prohibits the candidates to hold speeches in 

other languages other than Turkish and at the same time by Article 58 of the Election 

law is prohibited to make propaganda in radio or television in other languages 

(Akbulut 2005, 388). These laws go against the ECHR in the rights of minorities for 

the freedom of expression. Even if the creation of minority parties are not prohibited 

by any law, the high national threshold does not allow them to enter in parliament 

even if in some districts they get relatively high percentage of votes. This is not just a 

problem of non-Muslim minorities, but also of other ethnic minorities, especially to 

the Kurdish minorities which in some areas are very highly concentrated and a 

parliamentary representation would be more than fair. For these minorities the only 

way to escape the threshold is to run as an independent candidate. In this form 26 

deputies were elected as Member of Parliament in the general elections 2007(Polat 

2008, 141). Until now JDP government has not been able to change the conditions for 

more participation of the minorities in political life. Since 1935 there have been 23 

non-Muslim minority deputies who have served in parliament and the most recent 

one was the Armenian Berc Sahak Turan who served in 1961-1964 (Dogan, 2011). 

Markus Urek is Syriac Christian who runs for a seat in parliament in the elections of 
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2011 with the JDP, so he is considered as the first Syriac deputy candidate (Gusten, 

2011). There were three Armenian candidates that hoped to be chosen by their 

parties in the elections of June 12, but they were not. One of the candidates, Arev 

Cebeci says that even if the CHP under the rule of Kilicdaroglu claims to be a social 

democrat party, it failed to be close to the minorities and give them a representation 

in parliament (Dogan, 2011). Actually there is not any law or rule that prohibits the 

minorities to be elected as deputy or to work as state officials. Since there have been 

discrimination toward them especially after the declaration of the Republic, most of 

them do not even try to participate. All the problems that I mentioned before are 

considered as factors why these minorities fell short of representation. The attempt 

for the new constitution by the AKP was very welcomed by the minority groups, 

even if for some of them was seen with a very skeptic eye. Something was for sure: 

they were all asking for equal citizenship rights. As the Jewish researcher and writer 

Nail Guleryuz said for a newspaper ‘constitution should justly embrace all 

individuals of the country and should not give special privileges, even positive 

discrimination, to any individuals or institutions’ (Dogan 2011a). But a harsh 

opposition was seen by one of the opposition parties MHP which declared that 

giving political rights and citizenship rights to the minorities meant to turn Turkey 

into a “hell of minorities” (Kucuk, 2009). 

 

 

Conclusion: 

If we have look in the retrospective way of what we have said so far, we can see that 

the problems of minority groups in Turkey are still far away to be solved. Of course 

we have to admit that lots of work has been done and that their conditions today are 

much better than during the Republican era. The question here is after so many 
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years of efforts to make reforms, pressure from the international factor, and a 

democratic government that wins three consecutive terms of election, why the 

problems of minorities are not completely resolved?  

I think that AKP claim that has nothing to do with the fundamentalist Islamists, gave 

a certain security to the non-Muslim minorities since they were always denied by the 

Islamist parties. Another advantage of the AKP to gain the votes of the minorities 

was to include in its electoral program more freedom and protection toward human 

rights and the aspiration for membership in EU. All these I think were the reasons 

why these minorities voted AKP during the first term it came to power. For the next 

local and parliamentary elections we need to make a more detailed observation to 

see why AKP still had the support of the minorities even if their problems were not 

solved or let’s say partly solved. As Carkaloglu (2008) claimed in his article AKP 

victory in 2007 came because of these factors: long-term ideological orientation build 

on left-right self-placement, religiosity and conservatism, and short term evaluation 

of government performance on the economic front. Nobody can deny that the under 

the leadership of the AKP, economy of Turkey has improved a lot and that it became 

an important actor in the international arena. Also at the same time we can observe 

that the role of the opposition parties has decreased a lot. CHP as the main 

opposition party stand too far away the promising policies of the AKP.  Even if CHP 

under the last leadership is trying to show that has changed in its program and 

future premises for its country, it is very difficult to be believed that especially it has 

cut the roots with the army or even the “deep state”.  We can see that CHP change is 

not fundamental by observing these cases: regarding human rights, CHP has been 

selective in trying to improve them by supporting just a few cases like jailed 

deputies; no clear standings related to the change in the new constitution and her 

call for “electoral hegemony” (Baydar,2011). Another reason why the non-Muslim 
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minorities do not trust to the CHP is because when the Prime Minister Recep Taip 

Edogan made a public apology for the massacre of Dersim, the CHP leader 

Kilicdaroglu said that it was unacceptable and that with this mind “Erdogan will 

soon recognize the Armenian genocide too” (Ziflioğlu,2011). The request from the 

Armenian for the recognition of the ‘genocide’ of 1915 has been a much debated 

issue. Maybe, what they claim as genocide will be never recognized as so, but at least 

they expect to have an objective and realistic evaluation of the Ottoman archives and 

maybe an apology for the lost of so many people. The Foreign Minister Davutoglu 

said that also Turkey is “willing to make a clearer definition of genocide and to 

confront” it (Mahcupyan,2011)   The fact that AKP Prime Minister asked an apology 

for the Dersim massacre, created a big minus to the CHP, since the ruling party of 

that time was CHP, and not AKP. Despite this, CHP is asked to offer an apology 

even for the Wealth Tax since, as one of the sons of the victim of this tax Ishak Alton 

says, CHP is the one that did this ‘sin’ to the non-Muslim minorities (Koc, 2011). As 

we see, the main opposition party of the AKP, not just does not fully support the 

claims and rights of the minorities, but at the same time has to pay a lot of “old 

debts” to these minorities. It is more than normal that these suppressed minority 

groups under CHP rule, today will not vote for it any more.  

Turkey is a country which faced a big turning point with AKP coming into power. 

The turning point that I mentioned means that big changes should have been done 

not just regarding the minority issue but also forcing democracy and rule of law that 

are crucial point, improving economy, and the accession to the EU. Within all these 

problems to face is more than normal that the process to complete the requests of the 

minorities will go slow. My basic argument is that AKP is going with these small 

steps even because if secure that for the next election the minorities will vote them. If 

we see the requests of the minorities, we can say that CHP and AKP go to opposite 
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direction, and that is the reason that they will vote again this government. My point 

is that in order to pressure the AKP to accelerate the reforms, another liberal party 

that offers same or even more than AKP does to the minorities, should come to scene 

so in this way the AKP fears the loosing of voters and so the power also.  
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DELIMITATION OF PAPARAZZI AND LIMITED PRIVACY LIFE 
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Abstract  
 
We all love the entertaining photos and the attractive headlines that hang in the 
showcases of the bookstores, and in groceries. The images of 
overweight/underweight Hollywood stars trying to get rid of photojournalists. We 
love these images, but sometimes we sympathize for the stars. 
“Just leave him/her alone!” we shout. 
Yet, what is it that prevents them from avoiding such torment? Or, better yet, is it a 
torment? 
    One cannot own his image or reputation, nor can he own an actual image, a 
photograph, of himself as it regards to the owner of the camera or to the one who 
took the photograph.  If you don’t want to be photographed, then you should stay in 
a place where there is no public access. You can not prohibit someone from taking 
photos because you do not own their camera, and you can not prohibit someone 
from looking because you do not own their gazing eyes. All you can do is own the 
space from where they snap their pictures and prohibit them from entering there.  
    
 I decided to choose this topic as it is one of the most discussed topics nowadays 
related to human rights. Despite the numerous discussions, yet it has not been 
reached a final conclusion in which all states would rely. The conflict starts when 
comparing speech right, including photographing and video taking of the so called 
paparazzi, with the right to privacy. Both are very important rights, also sanctioned 
in the European Convention on Human Rights, but in cases of conflict, which of 
them should prevail? Is it more important for a public figure to have a personal life 
of its own, or is it more important for the public to know and be informed on what 
do the famous people do out of their public life?  
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Throughout this essay, I have managed to give some arguments pro and against the 
protection of paparazzi rights. Has the media violated the defamation laws and 
privacy rights of celebrities?  Is the media working within the bounds of conventions 
on human rights?  Should celebrities be considered ‘public figures’ and, therefore, 
lose many privacy rights? What is the history of paparazzi and how did it become an 
internationally important profession? How does media effect the reputation of 
public figures? Which should be supported more, the freedom of the press or the 
rights of an individual to privacy and an accurate depiction of character? 
     
My opinion is that when a person decides to become a public figure, he/she should 
accept to lose a great part of his/her privacy. Media is the only one who has the 
power to make an unknown individual famous but, becoming a celebrity has its own 
bill, and everyone entering this field should pay it. People like It when the press 
makes them famous by just publishing an article associated with one or two photos 
but when the press starts publishing information about their private life they start 
complaining. I think celebrities should accept the fact that since the moment they 
entered celebrities world, a great part of their privacy would get lost.  
Despite this, I also think that the media in general and especially the paparazzi 
should have some limits when hunting celebrities lives. This can only be possible by 
creating a special law for paparazzi rights and privacy limits in which would be 
predicted all the rights and limits of the press as well as the limits of privacy.        
 
 
Keywords:  famous people, human rights, paparazzi, privacy. 

Introduction  

Imagine you are in a park, passing a peaceful day with your children. It occurs that 

you are a celebrity, always followed by people asking for autographs and photos. 

Today you finally found a few moments of privacy. Or, this is what you thought.  

A few meters away, a photographer, hidden in the shrubs is ready to take a picture 

of you. A shot of your picture playing with your children could earn him a new car. 

As you walk your way to the car, he comes out and starts photographing you. You 
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start running towards the car with your children but twenty more photographers 

surround you. They had been informed that you were there. They take pictures of 

you like hungry sharks. Finally you manage to get into the car, your children crying, 

you press the gas pedal and you think you are safe.  

But as you check the mirror of the car, you detect a lot of cars following you. You 

accelerate but they are still after you, taking shots, flashbulbs glittering. To get rid of 

the photographers you pass through a red light, but they still follow you and you 

suddenly find yourself in the middle of a high-speed pursue.  

Thankfully, you manage to go home safely. But this is not the end of the story. A few 

days after, the shocked face of you and your children trying to get rid of the 

photographers appears in the front pages of all the daily newspapers.  

Scenes like this are common for celebrities. Celebrities and paparazzi have a lot of 

dangerous encounters with each other every day. In one of these episodes, a 

paparazzo crashed into Lindsay Lohan’s car while trying to take a “money shot”.266 

A similar incident, made Angeline Jolie run in high speed while attempting to avoid 

photographers when she went into a toy store to buy something for her children.267

However there are countries that still protect paparazzi. Paparazzi align themselves 

with the press and claim that their “information gathering” are protected by law. But 

in nowadays technology has developed so much, there are a lot of tools that 

paparazzi can use to easily intrude into the personal privacy of others, means that 

lawmakers didn't predict when constituting paparazzi rights. Accordingly it's 

needed to make some changes to these laws. 

 

News headlines are full of these scenes every day.  

                                                           
266 http://www.mtv.com/news/articles/1510909/lohan-taken-hospital-after-car-accident.jhtml 
267 Patrick J. Alach, Paparazzi and Privacy, 28 Loy. L.A. Ent. L. Rev. (2008). 
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In this essay I will talk about American stance and European stance about limitations 

of paparazzi rights, including here the Albanian position. When comparing 

American law with the European law, we notice that in Europe there is higher 

protection of privacy interests. The interests of paparazzi and public figures are 

much more balanced as there are limits of how far paparazzi should intrude into the 

private life of celebrities.  

American stand 

The United States Constitution does not clearly define a “right to privacy”.268

In 1980, Justices Samuel Warren and Louis Brandeis claimed the need of legal 

protection of privacy interests.

 Even 

though, each state has made its own constitutional provisions about this topic, 

provisions based on which conflicts over this topic are resolved.  

269 They defined the right to privacy as “the right to be 

let alone”.270 They noted that in order to satisfy the appetite of the public, the press is 

passing the bounds of propriety and decency. This led to the creation of tort law 

doctrines about privacy, which include 4 main types of privacy invasion: intrusion 

into solitude, public disclosure of private facts, depiction in a false light, and 

commercial exploitation of a person's name or likeliness.271

                                                           
268 Patrick J. Alach, Paparazzi and Privacy, 28 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 205 (2008). 

 But these torts have 

resulted of being weak in protecting celebrity rights of privacy. This due to the 

general idea that a person, as long as he stays in a public place, in some way has 

allowed to being photographed, thus legally there's little protection against acts of 

intrusive photography, videotaping or surveillance of individuals in public places, 

or that can be monitored from a public place. 

269 Larysa Pyk, Putting the Brakes on Paparazzi: State and Federal Legislators Propose Privacy Protection Bills, 9 
DEPAUL-LCA J. ART & ENT. L. & POL'Y 187, 188-89 (1998). 
270 Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 (1890). 
271 Jamie E. Nordhouse Celebrities’ Rights to privacy: How far should the paparazzi be allowed to go, (1999) pg 3 
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Although, after the death of Princess Diana, in order to restrict some highly intrusive 

and harsh manners of paparazzi, in 1998, California adopted Civil Code by 

including in it the invasion of privacy. It consisted of two types of invasion, physical 

and constructive invasion. The fist one occurs when the defendant enters, without 

permission, someone's land with the intention of capturing photographs of him in a 

personal or familiar activity and the invasion occurs in a way that is offensive to a 

reasonable person. Whereas, the constructive invasion of privacy doesn't need the 

entry into the property of another. It consists in using high-tech devices to obtain a 

"physical impression" of an individual during a personal or familiar activity and this 

action is made in ways that are offensive to a reasonable person.272

However, the statute does not have the necessary force to stop such actions. 

Incidents of paparazzi and celebrity continue to exist, proving that these changes are 

not enough. American constitution didn’t predict the great development of 

technology, so there is a lack of rules for preventing the use of some new devices 

that provide an easy intrusion on individuals privacy.

 This can be a 

starting point towards future changes in United States privacy law.  

273

In summary, American law offers limited protection of privacy, especially of 

celebrities, because their daily activities are thought of being of public “interest” for 

the American population. This is the reason why the greatest number of magazines 

have in their front covers photographs of public figures and are full of gossips about 

them. They justify themselves by the concept of “newsworthiness” and with the 

 Therefore, an emendation of 

the statute is needed in order to prevent the use of latest high-tech devices and to 

provide higher protection of individuals privacy from intrusive paparazzi.  

                                                           
272 Patrick J. Alach, Paparazzi and Privacy, 28 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 205 (2008). 
273 A. Michael Froomkin, The death of privacy?, Leland Stanford Junior University (2000) 
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claim that they just feed the appetite of the American population, which have a 

tendency of being hungry for gossip.  

  Shulman v. Group W. Productions 

In 1990, Ruth Shulman and her family suffered a car accident. She and her son were 

injured and needed help. A private rescue helicopter, carrying a doctor, a nurse and 

a cameraman arrived at the scene.  The cameraman was videotaping during all the 

time, whereas the nurse had a hidden microphone on her clothes. During the 

conversation Shulman said “I want to die. I don’t want to go through this.” She 

survived and three months later an edited videotape was broadcast on On Scene: 

Emergency Response TV show. She sued them for invasion of privacy and  the court 

observed this case in the aspects of two common privacy law torts in California: 

public disclosure of private facts and intrusion into private conversations and 

concluded that even though the event was newsworthy, Schulman wasn’t expecting 

to find a cameraman in a private ambulance helicopter and she didn’t want her 

conversation to become public so the recording of the conversations was highly 

offensive to a reasonable person and the court decided in favor of Shulman.274

This case is an important step in enforcing privacy laws in America. Despite this, 

there may be some limits in the use of this case for other conflicts between celebrity 

and paparazzi because here the court states that even though the act occurred in a 

public place, the reason why it was an intrusion into privacy is that it was an 

ambulance helicopter and in these vehicles the press is not allowed. Another reason 

is that in this case Shulman was involuntarily involved in a public interest event, 

whereas celebrities usually voluntarily involve themselves into events of public 

  

                                                           
274 http://www.eejlaw.com/materials/Shulman_v_Group_W_T08.pdf 
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interest.  So, this case may not be a strong point against intrusion of paparazzi into 

celebrity private events and can do little help in expanding privacy rights.  

European stand 

Princess Diana’s tragic death had a great impact in European legislation.275

Article 8 of the Convention

 The 

public protests induced England to make the European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms (the “Convention”) part of its domestic law, 

because by doing so, the court would be able to restrict the rights of press in favor of 

privacy laws.  

276

In contrast with the American concept of privacy, the Convention does not define 

privacy according to physical zones, it rather looks to the nature of the private 

activity for which protection is asked. This expanded view of privacy interest 

provides higher protection to public figures in comparison with the American 

, titled “Right to respect for private and family life” 

provided broaden individual private life.  In interpretation of this article, it not only 

prohibits the intrusion of public authority in private life, but also that of private 

persons and institutions, including media.  

                                                           
275 Princess Diana’s car crashed while her driver was trying to evade a group of paparazzi following her car at 
high speeds in France. Dangerous encounters between paparazzi and celebrities are evidenced by the great 
number of incidents, especially car accidents. See Monstersandcritics.com  
276 European Convention on Human Rights as amended by Protocols No. 11 and 14, available at 
http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf (hereinafter 
Convention) providing: “1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such 
as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, 
public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.” 
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privacy laws. Unlike American law, European law gives equal value to freedom of 

expression and privacy rights.277

These laws prove that European states agree with the assessment that the paparazzi 

have gone too far in their pursuance for the perfect shot. There is needed control 

over the media and to do that, laws must be settled.   

  

   The Von Hannover v. Germany Case 

Princess Caroline von Hannover,  the eldest daughter of Prince Rainier III of 

Monaco, was captured by paparazzi during her private life. The photographs were 

published in different tabloids depicting princess Caroline with her children, while 

shopping, in a restaurant, horse riding etc. The European Court of Human Rights 

(the “Court”) observed that these photographs showed activities of the daily life of 

princess Caroline, so they cannot be considered of public interest, as the public 

doesn’t need to know what public figures do in their private life, when this doesn’t 

have any relation with the celebrity’s public duties or activities.278 An important 

point to notice is that the Court doesn’t look at the location where the photographs 

were taken, whether in public or private zones, it rather looks on the activity of the 

celebrity, by determining that some activities can be of private nature, thus not 

allowed to be published. So the Court states that in this situation it should be 

compared the public interest with the interests of the individual and a balance must 

be put between Article 8 and Article 10 of the Convention.279

                                                           
277 Von Hannover v. Germany, 2004-VI Eur. Ct. H.R. 

 

278 Von Hannover v. Germany, 2004-VI Eur. Ct. H.R. 
279 European Convention on Human Rights as amended by Protocols No. 11 and 14, available at 
http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf providing: “1. 
Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive 
and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This 
Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. 
The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such 
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As can be interpreted from Article 10, freedom of press is guaranteed by the 

Convention, but this freedom is not unlimited. This freedom is very important for a 

democratic society, but it cannot be unlimited. A balance should exist between 

freedom of expression and privacy, so that when the information is of a private 

nature, freedom of expression should be decreased.  

The Court also stated that there is a difference between reporting facts regarding 

celebrities during their public functions, information valuable for the general public 

and reporting facts not regarding to public functions of celebrities. Even though the 

princess Caroline represents the ruling family, she does not have any function within 

the state of Monaco and its institutions, so the court concludes that despite their 

fame, also celebrities hold privacy interests, so resulting that princess Carolina 

privacy rights were violated.280

As seen, Von Hannover decision shows a protective position of privacy rights, but 

without diminishing the role of the press in keeping the general public in touch with 

the most recent facts of public interest, by so putting a balance between privacy 

rights and the freedom of speech.  

 

Campbell v. Mirror Group Newspapers Ltd. case 

The Campbell case is another case showing the larger protection of privacy that 

European legislation gives to well known public figures. In this case, the supermodel 

Naomi Campbell accuses Mirror Group Newspapers for publishing photographs of 

her coming out of a Narcotics Anonymous meeting. “The Mirror” published these 

                                                                                                                                                                                     
formalities, conditions,12 restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic 
society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for 
preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality 
of the judiciary.” 
280 Von Hannover v. Germany, 2004-VI Eur. Ct. H.R. 
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photos under the headline “Naomi: I'm a drug addict”, and in the article wrote 

about her treatment about addiction to drugs, including additional information of 

her treatment. The House of Lords observed that there was a violation of Campbell 

privacy in the publication of these photographs because they were taken in a 

situation where the party in charge knows or should know that the person 

reasonably expects his privacy to be protected. According to the House of Lords, 

Article 8 and Article 10 should be in balance, neither one prevailing over the other.281

Albanian position 

 

This decision has a very important role in Europe, in defending celebrity rights 

against any intrusive paparazzi, in contrast with America, in which this type of 

information would be defined as of public interest and paparazzi rights would 

overweight celebrity’s  privacy.  

Albania, as an European country, has ratified the European Convention on Human 

Rights in 1996.282 By doing so, according to Albania’s Constitution, the Convention is 

considered part of his internal law, and second in classification, after the 

Constitution.283 This means that courts and judges can directly refer to the 

Convention, at any case, when protecting human rights. As important human rights, 

freedom of speech and privacy life are protected by the Constitution, respectively in 

article 22284 and articles 36285 and 37286

                                                           
281 Campbell v. MGN Ltd., (2004) 2 A.C. 

. 

282 http://www.coe.int/web/coe-portal/country/albania 
283 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, Part Seven--Normative Acts and International Agreements, Chapter 
I--Normative Acts, Article 116 provides: “1. Normative acts that are effective in the entire territory of the 
Republic of Albania are: a) the Constitution; b) ratified international agreements; c) the laws; d) normative acts of 
the Council of Ministers.” 
English version available at http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan013810.pdf 
284 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, Chapter II--Personal Rights and Freedoms, Article 22  provides: “1. 
Freedom of expression is guaranteed. 2. The freedom of the press, radio and television are guaranteed.” 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

24
8 

As can be understood, Albanian Constitution, same as European law, equally grants 

both privacy rights and paparazzi right, neither one prevailing over the other. Even 

though paparazzi rights are protected by Constitution, they are not unlimited. As in 

all European countries, also in Albania, lawmakers have tried to protect celebrities 

from intrusion into their private lives. But in contrast with some other legislations 

which provide the limits of intrusion, Albanian legislation doesn’t allow intrusion 

into private life except in some specific cases which are mentioned in the Code of 

Criminal Procedure, article 222 which  provides that: “1. The interception of 

conversations or  telephone communication or other forms of telecommunication is 

permitted only when it is proceeded for: a) intentional crimes punishable by 

imprisonment not less than five years maximum, b) crimes connected with arms or 

explosive matters, narcotic substances and contraband, c) criminal offences of insult 

and threat by phone call.”287

Despite these laws, also in Albania there exist discussions on how far should 

paparazzi be allowed to go. Albanians have managed to make a separation between 

surveillance in public places and surveillance in private places. Surveillance of 

celebrities in public places is allowed when the actions of the celebrity are of public 

concern, whereas, when the actions of the public figure are related to his private life 

and not concerning with public affairs, surveillance is prohibited.

 These are the only cases in which intrusion into private 

life is allowed.  

288

                                                                                                                                                                                     
285 Id., Article 36 provides: “The freedom and secrecy of correspondence or any other means of communication 
are guaranteed.” 

 In contrary, 

surveillance in private places, according to the Albanian law, is prohibited, except 

286 Id., Article 37 provides: “1. The inviolability of the residence is guaranteed.” 
287 English version available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,ALB,,3ae6b5870,0.html 
288 Judicial District Court of Tirana, Decision Nr. 5046 date 18.06.2010  
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when they are authorized by court decision. However, as an exception, intrusion 

into private places is allowed only in cases when in concerns to moral protection.289

Despite these laws, cases of paparazzi intrusion into private life of public figures 

have increased recently.  There still exists a big hole in the Albanian legislation 

concerning privacy protection and limits of the press, which is used by the media in 

their favor. In order to prevent arbitrary actions in this field, a well defined privacy 

law is needed. There should be determined the limits of the press, including the 

paparazzi, and an increase in privacy protection of celebrities is needed.  

 

Conclusions  

It is clear that there are a lot of unresolved problems between the effusive paparazzi 

and the celebrities’ rights of privacy. These problems sometimes also endanger the 

physical safety of celebrities, for example, car crashes and other types of accidents 

from which celebrities have come out injured or even dead, like Princess Diana’s 

case. The violent nature of these encounters is evident when looking until where 

paparazzi are able to go to obtain a “money shot”. There are some ways that can be 

used to strengthen celebrities’ privacy rights.  

Firstly, paparazzi intrusion can be diminished by eliminating use of the definition of 

“newsworthiness” as a justification for intrusion into American celebrities’ rights, 

unless they are assimilating a public role. A good solution would be putting 

sanctions against photographing celebrities during their private life activities, even 

though in public places. Intrusive information should be allowed only if it is 

considered of public interest, and not everything consisting the private life of 

celebrity, despite the huge appetite of the public for gossips.  

                                                           
289 Judicial District Court of Tirana, Decision Nr. 5046 date 18.06.2010 
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Another solution would be to put sanctions to the publishers who pay large sums of 

money to the paparazzi. If payment is decreased, paparazzi would not go so far for 

collecting information and photographs.  

The easiest solution would be if media took the permission of the celebrities to take 

photographs of them during their private activities.  

Someone would say that there’s no reason on putting restriction on paparazzi rights 

because celebrities are public figures and it’s normal that their life will be monitored 

every second, as this is the price to pay for becoming famous. But, in the other hand, 

we should think that celebrities too are humans, and they should enjoy privacy laws 

the same as all people do.  

Measures are needed to be taken and action is needed know, before it is too late.  
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INTEGRIMI I FEMRAVE NE VENDIMARRJE, DESHMI E PERPJEKJEVE PER 
BARAZI GJINORE 

 
Desara Rahova 

 
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri 

 
Abstrakt 
 
Dukuria e barazisë gjinore dhe lufta për garantimin e saj është bërë tashmë një 
problem universal politik, gjinor, sociologjik, etik, material dhe psikologjik dhe ka në 
thelbin e vet gamën e gjerë të të drejtave të njeriut.  
Është e vërtetë se gjatë 50 viteve të fundit, femrave gjithnjë e më shumë u janë dhënë 
të drejta për votim, kandidim dhe zgjedhje në pozita publike, por akoma sot të 
drejtat e tyre cënohen dhe nuk gëzojnë një mbrojtje të plotë. 
Duke marrë shkas nga këto, në punimin tim synoj të trajtoj problematikën lidhur me 
pjesëmarrjen e femrave në vendimarrje, si pjesë e veçantë e të drejtave dhe lirive 
themelore të femrave.  
Trajtimi i këtij punimi është i lidhur ngushtë me dispozitat e parashikuara nga 
mekanizmat ndërkombetare që e garantojnë këtë të drejtë, ku nga më të 
rëndësishmet Deklarata për të Drejtat e Gruas dhe Qytetares Femër(1798), Konventa 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Konventa për Eleminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj grave, Konventa për të drejtat politike të grave etj.  
Gjithashtu janë marrë masa të posacme kombëtare për të rritur pjesëmarrjen e 
femrës në vendimarrje, ndër të cilat vlen të përmendet Sistemi i Koutës Gjinore, i cili 
në pjesën më të madhe të rasteve, parashikohet në ligjet zgjedhore dhe ato të 
barazisë gjinore. Por a nuk përbën kjo në vetvete një masë me karakter diskriminues 
dhe antikushtetuese? Sa është respektuar barazia gjinore dhe a respektohet 
plotësisht kjo barazi e garantuar nga këto mekanizma kombëtare dhe 
ndërkombëtarë? Pavaresisht faktit se mes gjinive ekzistojne dallime biologjike dhe 
fizike, a është marrë në konsideratë forca e mendimit dhe veprimit të femrave? Pse 
kontributit dhe rolit të tyre në shoqëri nuk i bëhet një trajtim i barabartë? 
Duke pasur parasysh pozitat dhe rolet e ndryshme që kanë gratë dhe burrat në 
shoqëri, shpesh barazia “de iure” rezulton në diskriminim “de facto”. 
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Ekzistojnë shumë faktorë të cilët e kanë mënjanuar femrën në rolin e vendimarrëses, 
në politikë e lidership. Por me të drejtë lind pyetja se sa realë dhe bindës janë këto 
faktorë dhe mos ndoshta janë përdorur thjesht për të justifikuar një mentalitet të 
fuqishëm maskilist, i cili është jo vetëm “dukuri nacionale”, por dhe një tendencë me 
rrënjë të forta rajonale, ballkanike? 
 
Së fundmi, mund të shprehem se pjesëmarrja e gruas në vendimarrje është shumë  e 
rëndësishme dhe shërben si një garanci më shumë në përmirësimin e problemeve të 
tyre, në emancipimin dhe integrimin e femres në cdo fushë të jetës. Prandaj 
përqendrimi duhet të orientohet drejt potencimit të `rezultateve të barabarta` dhe 
`përfitimeve të barabarta`”.  
 
Barazia e vërtetë ndërmjet grave dhe burrave mund të arrihet vetëm nëse së bashku 
realizohen plotësisht barazia formale dhe ajo reale. 
 
Fjalë kyce: barazi gjinore, vendimarrje, diskriminim gjinor, integrim. 

HYRJE 

“Burri nuk mund të drejtojë i vetëm racën njerëzore, pa ndihmën dhe pjesëmarrjen e 

gruas”.290

Hapja e shoqërisë shqiptare dhe demokratizimi i saj krijuan kushtet për më shumë 

liri e barazi për gruan. Por, pavarësisht nga zhvillimi i shpejtë ekonomik e social i 

vendit si dhe progresi  në çështjet gjinore, gratë vazhdojnë të jenë pjesë e grupeve 

vulnerabël të shoqërisë dhe pjesëmarrja e tyre në poltikë dhe vendimarrje është në 

nivele shumë të ulëta. 

 

Është e vërtetë se gjatë 50 viteve të fundit, grave gjithnjë e më shumë u janë dhënë të 

drejta për votim, kandidim dhe zgjedhje në pozita publike, por akoma sot të drejtat e 

grave cënohen dhe nuk gëzojnë një mbrojtje të plotë. 

                                                           
290290 Deklarata e Seneca Falls, në Kuvendin e parë i të Drejtave të Gruas, marrë nga libri “Barazia Gjinore dhe 
Mosdiskriminimi”, i Mandro A., Anastasi A., Shkurti E.,Bozo A., Tiranë(2011), fq.35 
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Duke marrë shkas nga këto, në punimin tim synoj të trajtoj problematikën lidhur me 

pjesëmarrjen e femrave në vendimarrje, si pjesë e veçantë e të drejtave të grave.  

Faktorë të shumtë kanë ndikuar në mënjanimin e femrës në rolin e vendimarrëses, 

në politikë e lidership duke bërë që forca e mendimit dhe e veprimit të tyre të mbëtet 

në hije. 

Në kuadër të garantimit të kësaj të drejte janë ngritur shumë mekanizma 

ndërkombëtarë, nga të cilët vlen të përmenden Deklarata për të Drejtat e Gruas dhe 

Qytetares Femër (1791), Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Konventa për 

Eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, Konventa për të drejtat 

politike të grave etj. dispozitat e së cilave janë përqasur apo implementuar në 

legjislacionin vendas si dhe kanë bërë të mundur vendosjen e masave të përkohshme 

për të përshpejtuar barazinë gjinore. 

Arritja e barazisë gjinore në tërësi dhe e barazisë gjinore në vendimarrje në vecanti 

është një rrugë e gjatë si dhe përbën një sfidë për shtetin shqiptar.  

Përpjekjet e hershme të femrave për pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje 

“Gruaja lind e lirë dhe gëzon të drejta të barabarta më mashkullin në çdo aspekt.”  

Ky është neni 1 i Deklaratës për të Drejtat e Gruas dhe Qytetares Femër (1791), i cili 

problemin e barazisë gjinore e shfaq sa të hershëm aq edhe të tanishëm sepse akoma 

nuk është arritur një barazi e plotë edhe pse janë bërë përpjekje të shumta të femrave 

në botë. 

Revolucioni francez, si një ngjarje e rëndësishme historike, paraqet fillimin e 

përpjekjeve të femrave për t’u njohur në botën e meshkujve si qenie njerëzore të 

barabarta.291

                                                           
 

 Kjo epokë nuk paraqet vetëm fillimin e lëvizjes për të drejta civile dhe 

politike, por gjithashtu kjo kohë i shtroi rrugën lëvizjes së parë të grave për liri dhe 
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barazi. Njëra nga shtytëset më të famshme të kësaj lëvizje ishteOlympe de Gouges, e 

cila ka shkruar Deklaratën për të Drejtat e Gruas dhe Qytetarës Femër(1791). Ajo, 

sikurse edhe shumë bashkëmendimtare të saj femra, e kanë paguar me gijotinë 

përkushtimin etyre. 

Edhe Britania e Madhe ka një traditë të vjetër dhe të fortë të luftës së femrave për të 

drejta të barabarta. Britania e Madhe shpesh quhet edhe “atdheu i feminizmit”.Që 

nëvitet e 1830-ta, gratë britaneze filluan të kërkojnë të drejtën e votës. Ato luftuan 

për mëshumë se 70 vite për ndryshimin e këtyre metodave, për të pasur sukses 

përfundimisht nëvitin 1918, kur grave duke filluar në moshën 30 vjeçare iu dha e 

drejta për të votuar.292

Gratë sidomos në Britani të Madhe dhe Shtete të Bashkuara të Amerikës kanë 

përdorur edhe metoda radikale, madje edhe greva të urisë. 

 

Ndërsa në Shqipëri pesha e rëndë e traditës dhe e të drejtës zakonore shqiptare si 

dhe ndikimi i pushtimit të Perandorisë otomane për më tepër se pesë shekuj, e kishte 

mënjanuar krejtësisht gruan nga jeta social-politike. Deri në luftën e II Botërore nuk 

bëhej fjalë për pjesëmarrjen e grave në votime dhe në jetën politike të vendit. Edhe 

në shumë vende të Evropës duhet të pritej shekulli XX, që gratë të arrinin gëzimin e 

të drejtave politiko-juridike. Gratë shqiptare patën mundësi të votonin për herë të 

parë pas luftës, pasi deri në atë kohë të gjitha ligjet kushtetuese shqiptare kishin 

njohur vetëm parimin e përgjithshëm mashkullor të votimit. Ato morën pjesë në 

zgjedhjet për Asamblenë Kushtetuese që u zhvilluan në dhjetor të vitit 1945. Më tej, 

për herë të parë në historinë kushtetuese shqiptare u afirmua barazia e të drejtave 

midis burrave dhe grave, me kushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë të 

vitit 1946.293

                                                           
292 Mandro A., Anastasi A., Shkurti E.,Bozo A., “Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi”, Tiranë (2011), fq.36 

 Fitorja e një vargu të drejtash pas luftës lidhet me pjesëmarrjen active të 

293 Mandro A., Anastasi A., Shkurti E.,Bozo A., “Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi”, Tiranë (2011), fq.37 
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grave në rezistëncën kundër fashizmit, por edhe me klimën e përgjithshme të 

favorshme që u krijua pas kësaj lufte, si rezultat I fitores së forcave demokratike mbi 

totalitarizmin. Sidoqoftë baza juridike e të drejtave nuk ishte e thjeshtë për t’u 

zbatuar. Rruga për ta arritur atë realisht ishte e gjatë. 

Në botën demokratike të kohës, vendosja e parimit të përgjithshëm edhe femëror, si 

shprehje më demokratike e zgjedhjeve, u bë relativisht vonë e me përpjekje të mëdha 

të lëvizjeve feministe.  

Gratë kanë qenë të detyruara që për një kohë të gjatë të luftojnë për njohjen dhe 

pranimin e tyre si qenie të plota njerëzore dhe pranimin e të drejtave të tyre 

themelore, por fatkeqësisht, kjo luftë ende nuk ka përfunduar. Edhe pse situata e 

tyre është përmirësuarnë shumë sfera në mënyrë globale, strukturat shoqërore dhe 

paragjykimet janë ato që ende po pengojnë implementimin e plotë dhe të 

menjëhershëm të të drejtave të grave.  

 

Faktorët mënjanues të femrave nga jeta politike dhe vendimarrja 

Problemi i pjesëmarrjes së ulët të grave është kompleks dhe kjo për shumë arsye, por 

para së gjithash sepse politika perceptohet nga gratë si një fushë e komplikuar. 

Faktorë të tjerë si traditat kulturore, arsimimi dhe karakteristika të tjera individuale 

psikologjike luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm. 

Koncepti i politikës, në kuptimin engushtë të fjalës është menaxhimi i njëgrupimi 

politik të quajtur shtet. Të bësh politikë, para së gjithash, do të thotë të aspirosh dhe 

të ushtrosh deri në një farë mase pushtetin shtetëror. Në këtë kuptim, politikaka të 

humbur dhe të fituar dhe kërkonpërdorimin e metodave të sulmit ose të mbrojtjes. 

Kështu, jeta politike karakterizohet në thelb nga konkurenca se kush do ta 
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kontrollojë pushtetin.294

Politika në Shqipëri dominohet nga pjesëmarrje e lartë e meshkujve.Është mentaliteti 

patriarkal ai që e frenon pjesëmarrjen e grave në punë dhe në pozicione drejtuese 

vendimarrëse si dhe kulturat e zonës, traditat dhe mendësitë e ndalojnë gruan të 

marrë pjesë aktive në jetën socilae të vendit.

 Kjo natyrëkomplekse e politikës, duke përfshirë 

edheelementet e konfliktit, e bëjnë femrën të rezervuar ndaj jetës politike.  Këto 

karakteristika ofrojnë më shumë mundësi për pjesëmarrjen e burrave sesa grave në 

këtë luftë. Nevoja për t’u angazhuar në këto përpjekje, të cilat shpesh nuk zhvillohen 

sipas rregullave demokratike të lojës (si ruajtja e fshehtësisë, intimitetit, barazisë) i 

bëjnë gratë të hezitojnë dhe të tërhiqen nga pjesëmarrja në jetën politike. Mungesa e 

një tradite demokratike, e një trashegimie frenuese për gratë, pasiviteti i shoqërisë 

civile dhe niveli relativisht i ulët i emancipimit të saj, imponojnë tërheqjen e grave 

nga politika. 

295

 Sipas një studimi të 2011, faktorët që influencojnë negativisht vendimet e grave për 

të hyrë në politikë janë përgjegjësitë familjare, detyrimet në punësimin aktual, si dhe 

kontaktet e pamjaftueshme me strukturat politike lokale. 

 Kështu, ekzistojnë mjaft stereotipe për 

gratë, për shembull gratë konsiderohen inferiore ndaj burrave, arsimimi i grave 

vlerësohet më pak, gratë janë të destinuara vetëm për t’u martuar, e kështu me 

radhë. Si rezultat, gratë kanë fuqi të vogël përsa i përket burimeve ekonomike, kanë 

nivel më të lartë të papunësisë sesa burrat, bien viktimë e çdo lloj dhune dhe 

përjetojnë përmirësime të vogla të cilësisë së jetës së tyre, megjithë përpjekjet e tyre 

të pareshtura për zhvillim. Megjithatë, marrëdhëniet gjinore ndryshojnë nga njëra  

krahinë në tjetrën dhe janë mjaft të  dukshme në zonat rurale të Shqipërisë. 

Pabarazia gjinore ne shoqërinë shqiptare nuk është vetëm një çështje e të drejtave të 

njeriut por edhe një çështje zhvillimi. 

                                                           
294 Raporti Kombëtar Shqiptar Për Gruan (1999), fq.24 
295 Gender Focal Points In Albania, A Situational Analysis, Tiranë (2008), fq.24 
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Ndërsa studimi nuk jep informacion në lidhje me korrelacionin midis përvojave të 

mëparshme të angazhimit në aktivitete politike dhe civile dhe vendimit për të hyrë 

në politikë, në vende të tjera të botës është vënë re që mungesa e njohurive në lidhje 

me funksionimin e jetës politike, mungesa e përvojës në punë të organizuar dhe 

fushata mund të bëhen faktorë dekurajues në vendimin që marrin gratë për të mos u 

bërë pjesë aktive e politikës.   

 

Mekanizmat kombëtarë mbrojtës  

Me gjithë mentalitetin patriarkal, pjesëmarrja e grave dhe vajzave në politikë ka 

filluar të bëhet e pranueshme në opinionin publik shqiptar. 

Barazia e shtetasve si parim themelor kushtetues, është afirmuar që nga epoka e 

deklaratave të para liberale, duke u shndërruar më tej, në një parim klasik, të 

pranishëm në të gjitha kushtetutat bashkëkohore, në të cilat përfshihet edhe 

kushtetuta e Shqipërisë296

Aktualisht,  në legjislacionin shqiptar përkufizimi i barazisë gjinore ka mbajtur 

parasysh jo vetëm barazinë formale të qytetarëve para ligjit, por edhe atë thelbësore 

apo reale. Në ligjin “Për barazinë gjinore në shoqëri”

. Perspektiva që krijoi perceptimi i parimit të barazisë në 

lidhje të ngushtë me mosdiskriminimin, bëri të mundur një kuptim më të mirë të 

garancive për shndërimin e barazisë, në një barazi reale. 

297

                                                           
296 Neni 18 i Kushtetutës së RSH sanksionon: 

(më tej LBGJSH), barazia 

gjinore është përkufizuar si një pjesëmarrje e barabartë e femrave dhe e meshkujve 

në të gjitha fushat e jetës, pozita e barabartë ndërmjet tyre, mundësi e shanse të 

barabarta, për të gëzuar të drejtat dhe për të përmbushur detyrimet në shoqëri, duke 

1.Të gjithë janë të barabartë para ligjit. 
2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet 
politike,fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 
297  Ligji Nr.9970, dt. 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” 
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përfituar njëlloj nga arritjet e zhvillimit të saj.298

Si rrjedhojë, përfaqësimi i grave në Kuvend u dyfishua dhe po vërehet një angazhim 

i shoqërisë civile për të nxitur respektimin e kuotës gjinore prej 30% në zgjedhjet 

vendore të majit 2011. Kështu, në Legjislaturën XVIII, të dalë nga zgjedhjet e vitit 

2009, ka 23 përfaqësuese gra ose 16.4% krahasuar me 10 gra deputete ose 7.1% në 

Legjislaturën XVII të dalë nga zgjedhjet e vitit 2005. Që nga 2005, kryetare e 

Kuvendit të Shqipërisë është një grua.Që nga 2007, vendet e Kryetares së Gjykatës së 

Lartë dhe të Prokurores së Përgjithshme i mbajnë dy gra. Në vitin 2010 ka vetëm një 

grua ministre në kabinetin qeveritar prej 14 ministrash. Janë tetë gra 

zëvendësministre (22.8%) dhe pesë gra ambasadore (10.2%). Këto prurje vijnë nga 

bota akademike, politike dhe e shoqërisë civile dhe përbëjnë një hop cilësor në 

përfaqësimin e grave në instancat e larta qeverisëse. Por në nivel lokal, përfaqësimi i 

grave mbetet ende i ulët. Në zgjedhjet e fundit për organet e qeverisjes vendore, 

kandidimi i grave për kryetare bashkie/komune ishte më pak se 3%. Nga 33 gra të 

kandiduara vetëm  9 prej tyre fituan. 

LBGJSH parashikon integrimin gjinor 

si strategji për arritjen e barazisë gjinore në shoqëri nëpërmjet përfshirjes së 

perspektivës së secilës nga gjinitë në të gjitha proceset ligjvënëse, politkëbërëse,  

planifikuese, zbatuese e monitoruese. LBGJSH rregullon pjesëmarrjen e grave në 

vendimarrje dhe duke përcaktuar kuotat e pjesëmarrjes së gravejo vetëm në politikë, 

por edhe në administratën publike, nxiti përfshirjen e këtij detyrimi edhe në Kodin e 

ri Zgjedhor të vitit 2008. 

Duhet të theksohet se barazia gjinore e vecanërisht barazia gjinore në vendimarrje 

arrihet kur legjislacioni u garanton qytetarëve jo vetëm barazinë formale por edhe 

atë thelbësore. Pra, ligjvënësi përvecse të vendosë një standart minimal barazie, të 

                                                           
298  Neni 4 i Ligji Nr.9970, dt. 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” 
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cilën e arrin me anë të barazisë formale, duhet njëkohësisht të sigurojë qasje të 

barabartë dhe përfitime të barabarta, me qëllim sigurimin e “barazisë së 

rezultateve”.299

Për sa më sipër, është i pashmangshëm trajtimi i diferencuar i grave me burrat, në 

mënyrë që ata të përfitojnë njëlloj.

  Vërtet gratë dhe burrat janë të barabartë në të gjitha aspektet, por në 

këtë rast barazia nuk duhet të nënkuptojë edhe të qenit identik, sepse ka një lidhje të 

pashmangshme mes gjinisë dhe fenomeve të caktuara që lidhen me të. 

300

Masat e përkohshme të vecanta 

 Dhe shansi i përfitimit të barabartë që garanton 

legjislacioni duhet të marrë formën e veprimeve aktive nga shteti, për të siguruar 

kushtet konkrete. Kjo nënkupton, qëështë e nevojshme të merren masa të posacme, 

pozitive për gratë, sepse barazia formale shpeshherë e manifestuar me doza neutrale 

gjinore, mund tëmos jetë e mjaftueshme për të siguruar barazinë mes burrit dhe 

gruas. 

Masat e përkohshme të vecanta, janë masa që merren nga shteti, ose subjektet të cilat 

shërbejnë për t’i dhënë mundësi realizimit të barazisë së gruas me burrin dhe 

shërbejnë për të mposhtur diskriminimin sistematik si dhe për të arritur një barazi 

de facto. 

Shpeshherë janë interpretuar si masa diskriminuese, por duke u bazuar ne CEDAË 

dhe në LBGJSH nuk përbëjnë diskriminim për shkak të gjinisë rastet kur organet 

shtetërore marrin masa të vecanta të përkohshme, përfshirë edhe dispozita ligjore, 

që synojnë përshpejtimin e barazisë faktike mes femrave dhe meshkujve. Këto masa 

                                                           
299 Mandro A., Anastasi A., Shkurti E.,Bozo A., “Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi”, Tiranë (2011), fq.25 
300 Mandro A., Anastasi A., Shkurti E.,Bozo A., “Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi”, Tiranë (2011), fq.25 
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duhet të pushojnë së ekzistuari sapo të jenë arritur objketivat e barazisë gjinore, për 

të cilat janë krijuar.301

LBGJSH ishte i pari që vendosi masa të përkohshme të vecanta dhe i dha një kuptim 

konkret parimit të përfaqësimit të barabartë gjinor në vendimarrje. Ky parim 

realizohet përmes kuotës së përfaqësimit të secilës prej gjinive me mbi 30% në 

institucionet publike dhe në nivelet e tyre drejtuese. Kuota gjinore nuk shtrihet 

vetëm në organet e zgjedhore vendore e qendrore, por në të gjitha organet publike, 

të të tria pushteteve. Ajo është e detyrueshme edhe për organet që administrojnnë 

procesin zgjedhor, komisionet zgjedhore. 

 

Shpeshherë flitet për diskriminim pozitiv që në rastin tonë përfshin vënien e kuotave 

si një mjet për nxitjen e pjesëmarrjes së grave në vendimarrje dhe politikën shqiptare. 

Por a janë kuotat metoda më e mirë për të përfshirë gratë në politikë dhe 

vendimarrje? 

Lidhur me këtë janë hapur debate të shumta jo vetëm në vendin tonë, por edhe në 

shumë vende të botës për më tepër në ato në zhvillim e sipër. Një nga problemet 

kryesore mbetet aftësia e grave për të udhehequr kur edhe pse kuotat e garantojnë 

vendin e tyre në politikë, ato nuk mund të kenë arsimin apo trajnimin e duhur në 

krahasim me burrat, sidomos në shoqëritë patriarkale në të cilat pozita e grave 

mbetet tejet e diskriminuar në krahasim me burrat. E kështu, marrja e këtyre masave 

përmes koutave dhe rregullave në favor të gruas, do të sillte si pasojë emërimin e 

grave të paafta, të cilat nuk do të ishin në gjendje të përballeshin me përgjegjësitë që 

u takojnë.302

                                                           
301 Neni 8 i Ligji Nr.9970, dt. 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” 

 Kjo mbetet një sfidë e hapur për shtetin shqiptar, i cili duhet të marrë 

masa dhe angazhime për përshpejtimin e barazisë reale. Kjo do të nënkuptonte jo 

302 Mandro A., Anastasi A., Shkurti E.,Bozo A., “Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi”, Tiranë (2011), fq.30 
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vetëm vendosjen e kuotave, por edhe ngritjen e aftësive të grave për të dhënë efekte 

funksionale në postet përkatëse ku ato caktohen. Implementimi i programeve dhe i 

politikave përkatëse për kuotat do të shërbente për arritjen e këtij qëllimi.  

Gjithashtu një shqetësim tjetër në zbatimin e sistemit të kuotave është shfaqja e një 

rreziku potencial i krijimit të imazhit të grave “proxy”, të atyre të cilat janë thjesht 

kukulla në duart e burrave të tyre, familjarëve apo të pjesëtarëve burra të pushtetit 

qendror apo lokal.303

Në shumicën e debateve publike, politikanë burra dhe gra që janë në kundërshtim 

me sistemin e kuotave, shprehin se ato gra të cilat duan të arrijnë suksesin politik 

mund të realizojnë këtë edhe pa ndihmën e kuotave. Pra, sistemi i kuotave është 

dicka që duhet mbështetur nga baza e piramidës, dmth.nga vetë njerëzit e thjeshtë 

në mënyrë që të funksionojë.  

 

Por, me gjithë problemet dhe shqetësimet që mund të sjellin këto masa të 

përkohshme, mendoj se i shërbejnë nxitjes së femrave për pjesëmarrjen në 

vendimarrje dhe në jetën politike të vendit të tyre, duke bërë kështu që të shkohet 

drejt një barazie të plotë gjinore.Gjithashtu, këto masa i bëjnë të reflektojnë edhe 

gratë se përfshirja e tyre në politikë dhe vendimarrje do të thotë një mundësi më 

shumë për ta, një emancim i mëtejshëm, zgjidhje e problemeve dhe shqetësimeve të 

tyre dhe pse jo edhe një jetë më të qetë dhe më me pak konflikte. 

Rekomandime 

Integrimi i femrave në vendimarrje dhe në jetën politike të vendit është çështje e të 

drejtave të njeriut, kusht për drejtësinë sociale  dhe nuk duhet të mbahet i izoluar 

vetëm si problem i grave.E rëndësishme të theksohet gjithashtu është se pjesëmarrja 

                                                           
303Barazia Gjinore, Kusht për integrimin Evropian, Tiranë(2005), fq. 43 
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e grave në politikë nuk mund të shikohet më si një shërbim ofruar grave nga 

institucionet ende të dominuara nga burrat, por si një përgjegjësi dhe obligim për të 

krijuar një botë më të barabartë dhe më demokratike.  

Ashtu sic është shprehur edheAjnshtajni “problemet nuk i zgjidhim dot me të njëjtën 

mënyrë të menduari që i krijuam”, shtetit shqiptar si dhe mbarë shoqërisë civile i 

mbetet ende sfidë gjetja dhe zbatimi i një zgjidhjeje të efektshme për të zgjidhur atë 

problem që vetë e ka krijuar. 

Si fillim, zbatimi rigoroz i Kodit Zgjedhor në të gjitha nivelet, si dhe zbatimi i 

kuotave siç parashikohet në LBGJSH për të adresuar përfaqësimin e ulët të vajzave 

dhe grave në pozicione të tjera drejtuese dhe profesionale në të gjitha organet e 

administratës publike, përfshirë përfaqësimin e grave në efektivat e policisë dhe 

forcat e armatosura është një detyre parësore e shtetit. 

Por nuk mjafton vetëm kaq, zbatimi i Kodit dhe masave të veçanta duhen shoqëruar 

nga sesione informimi dhe trajnimi për stereotipat gjinore, barazinë gjinore dhe 

mosdiskriminimin304

Stefanie Strulik në librin e saj shprehet se mënyra më e mirë për të kapërcyer 

pengesat nuk është ajo që i bën gratë të përshtaten me ambjentin politik, por është 

shndërrimi i sistemit politik në një më miqësor, të tillë ku gratë të jenë të 

mirëpritura.

, sepse paraqitja e kuotave të përfaqësimit si një zgjidhje e 

përkohshme, nqs mbetet e vetme si strategji për përfshirjen e grave në politikë, është 

e destinuar të falimentojë, pasi fuqizimi i grave nuk vjen vetëm nga marrja pjesë si e 

ftuar në procesin vendimarrës, por ka të bëjë me të qënit e aftë dhe fuqiplotë në 

marrjen e vendimeve. 

305

                                                           
304Strategjia Kombetare per Barazine Gjinore dhe kunder Dhunes ne Familje 2007-2010, fq 45 

 

305 Strulik Stefanie, “ Deconstructing Proxy Ëomen in a decade of Women’s Empowerment through Local 
Government in India”, workshop report October 20-21.2003, New Delhi Institute Of social Science 
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Gjithashtu rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje duhet të mbështetet nga 

një lëvizje e gjerë feministe, e cila ka ende nevojë të fuqizohet, si nëpërmjet 

garantimit të burimeve të vijuara financiare, ashtu edhe nëpërmjet ngritjes dhe 

forcimit të kapaciteteve. Trajnimi dhe informimi në masë të gjerë i vajzave dhe grave 

dhe aftësimi i tyre për pjesëmarrje aktive në jetën politike, si udhëheqje, menaxhim 

fushatash, përfaqësime në organizime publike (konferenca, biseda) dhe pjesëmarrjen 

e tyre në votime mbeten ndërhyrje të rekomandueshme për të rritur pjesëmarrjen e 

grave në jetën politike dhe publike.Si përfundim mund të konkludojmë se ky synim 

arrihet me anë të një pune të gjatë në zbatimin e legjislaturës së vendit tonë dhe një 

angazhim i thellë i mekanizmave kombëtarë dhe OJQ-ve për një konsolidim të 

platformës për veprim të barazisë gjinore dhe Përqëndrimi i tyre duhet të orientohet 

drejt potencimit “të rezultateve të barabarta “ dhe “përfitimeve të barabarta”. 

 

Konkluzione 

Megjithesë kërkesat e femrave për barazi gjinore u shprehen që në vitin 1791 në 

“Deklaratën për të Drejtat e Gruas dhe Qytetares Femër”, përpjekjet  për arritjen e saj 

vazhdojnë ende në ditët e sotme pa gjetur një zgjidhje dhe barazi përfundimtare. 

Përfshirja e femrave në vendimarrje dhe në jetën politike, si një aspekt i barazisë 

gjinore, kërkon gjithashtu një zgjidhje, sepse burri nuk mund të drejtojë i vetëm 

racën njerëzore, pa ndihmën dhe pjesëmarrjen e gruas. Gjithashtu duhet t’i 

kushtohet një vëmendje e posacme forcës së mendimit dhe veprimit të femrave, për 

të arritur kështu  një barazi gjinore në cdo aspekt  dhe si rrjedhojë edhe një mënyrë 

për të arritur paqen, zhvillimin dhe mirëqënien në vend. 

Gratë kanë qenë të detyruara që për një kohë të gjatë të luftojnë për njohjen dhe 

pranimin e tyre si qenie të plota njerëzore dhe pranimin e të drejtave të tyre 

themelore, por fatkeqësisht, kjo luftë ende nuk ka përfunduar. Edhe pse situata e 
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tyre është përmirësuar në shumë sfera në mënyrë globale, strukturat shoqërore dhe 

paragjykimet janë ato që ende po pengojnë implementimin e plotë dhe të 

menjëhershëm të të drejtave të grave.  

Politika në Shqipëri dominohet nga pjesëmarrje e lartë e meshkujve dhe kjo për një 

sërë faktorësh  si traditat kulturore, arsimimi dhe karakteristika të tjera individuale 

psikologjike, por si faktor më të rëndësishëm dhe i cili vlen të theksohet është 

mentaliteti patriarkal që frenon pjesëmarrjen e grave në punë dhe pozicione 

drejtuese vendimarrëse. 

Qeveria shqiptare po ndërgjegjësohet gjtihnjë e më shumëpër kapacitetet dhe 

përfitimet e femrave në vendimarrje, duke hartuar dhe miratuar politika sipas 

standarteve evropiane dhe ndërkombëtare. Vlen të përmendet LBGJSH, i cili duke 

përcaktuar kuotat e pjesëmarrjes së grave jo vetëm në politikë, por edhe në  

administratën publike, nxiti përfshirjen e këtij detyrimi edhe në Kodin e ri Zgjedhor 

të vitit 2008. Si rrjedhojë e këtij ligji numri i grave pjesëmarrëse në jetën politike të 

vendit njohu rritje, por që akoma duhet rrugë e gjatë për të arritur në një barazi 

gjinore në vendimarrje. Vendosja e masave të vecanta të përkohshme hapi debate të 

shumta por mendoj se këto debate nuk e ndihmojnë aspak situatën e pabarazisë 

gjinore dhe për aq kohë sa këto masa synojnë të nxisin dhe të rrisin pjesëmarrjen e 

femrave në vendimarrje si dhe të përshpejtojnë arritjen e barazisë gjinore debati rreth 

tyre nuk duhet të humbasë kohë por t’i shërbejë hartimit dhe implementimit 

tëpolitikave dhe programeve më efektive për arritjen e këtij synimi për të cilat ato 

janë vendosur. 

Përfshirja e grave në vendimarrje mbetet një sfidë e hapur për shoqërinë shqiptare 

pasi dhe përpjekjet e fundit nga partitë politike që synuan të arrijnë kuotën 

zgjedhore, nuk aaritën rezultatin e dëshiruar. Vendi i grave në arenën politike 

mbetet shumë larg kërkesave dhe aspiratave të integrimit të Shqipërisë në BE. 
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Abstrakt  
 
Ishte Kiri i Madh i Persisë ai që hartoi të famshmin “Cilindrin e Kirit” ku u 
përmendën për të parën herë të drejtat e njerut për tu ndjekur më pas nga “Magna 
Carta”, në Angli, në vitin 1212 si një kartë e madhe e lirive, me hartimin e së cilës, u 
sanksionuan në mënyrë të shkruar disa nga të drejtat dhe liritë e njeriut.  
Këto dokumenta antike do tu lënë vendin zhvillimeve moderne me Deklaratën 
Universale të Drejtave të Njeriut (1948) si dhe me Konventën Europiane për të 
Drejtat e Njeriut. Në ndryshim nga Deklarata, Konventa nuk kufizohet në shpalljen e 
të drejtave të njeriut dhe parashikon një sistem të veçantë për garantimin e tyre. Në 
këtë shkrim do të fokusohem në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut duke 
qenë se përbën një etapë të re si në të drejtën ndërkombëtare ashtu edhe në 
legjislacionin e brendshëm të shteteve anëtare të Këshillit të Europës që kanë aderuar 
në të.  
Duke qenë se Konventa zë një vënd të rëndësisë së veçantë si në të drejtën 
ndërkombëtare ashtu edhe në legjislacionin e brendshëm të shteteve do të shkruaj 
mbi përqasjen që ka ajo me legjislacionin e vendit tonë kryesisht me Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë. Konventa Europiane përbën një burim të së drejtës për 
legjislacionin tonë dhe një dimension të ri të së drejtës ndërkombëtare. Meqë 
Konventa Europiane përbën një burim të rëndësishëm ligjor për praktikën gjyqësore 
europiane në vazhdim të punimit do të gjeni të trajtuar edhe raste të zbatimit në 
praktikën gjyqësore të dispozitave të Konventës.  
Duke pasur parasysh se Konventa ka një karakter detyrues, në fund të punimit do të 
njihemi me rëndësinë e saj dhe ndikimin që ka në legjislacionet e shteteve që e kanë 
bërë pjesë të kushtetutave të tyre. 
 
Fjalë kyçe: Të drejtat e njeriut, Konventë, Deklaratë, Gjykata Europiane e të Drejtave të 

Njeriut, Protokoll. 

1. Hyrja 

                                 Si pjesë e një trupi, mbi dhe njerëzit janë, 

 se brumn’ e krijimit të njëjtë e kanë... 
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 (Saadi) 

Janë po njerëzit që Shekspiri i ka emërtuar “kurora të qenieve të gjalla” ata që sapo 

filluan të kuptonin se Zoti i kishte krijuar me arsye, filluan të kërkonin dhe të 

luftonin për të drejtat e tyre. Sado primitive që ishin shoqëritë në rrjedhën e shekujve 

përsëri njerëzit nuk rreshtën së kërkuari të drejtat e tyre që qëndronin në themel të 

jetës së përbashkët. Filloi kështu organizimi i shoqërisë njerëzore dhe lindja e 

rregullave të para primitive që me kohën do të përsoseshin derisa të arrinin në 

format e konventave që janë sot. 

Ishte Kiri i Madh i Persisë ai që hartoi të famshmin “Cilindrin e Kirit” ku u 

përmendën për të parën herë të drejtat e njerut për tu ndjekur më pas nga “Magna 

Carta”, në Angli, në vitin 1212 si një kartë e madhe e lirive, me hartimin e së cilës, u 

sanksionuan në mënyrë të shkruar disa nga të drejtat dhe liritë e njeriut. Popujt 

kishin qenë në luftë dhe do të vazhdonin të ishin edhe për shekujt në vazhdim, por 

me hartimin e kartës treguan se njerëzit ishin me të vërtetë të prirur për të kërkuar të 

drejtat e tyre.   

Në rrjedhën e luftërave dhe të revolucioneve që u zhvilluan përgjatë historisë së 

përgjakshme njerëzore lindi edhe Deklarata e Parë e të Drejtave të Njeriut si një ndër 

çështjet kryesore të dala nga vorbulla e Revolucionit Francez. Deklarata ishte forma 

më e përsosur në të cilën ishin përmendur ndonjëherë të drejtat e njeriut deri në atë 

kohë. Revolucioni nuk solli progres vetëm në sistemet qeverisëse por edhe në atë që 

njerëzit e kanë më të shtrenjtë, lirinë dhe të drejtat e tyre. 

Ashtu siç përfundojnë shpesh shumë gjëra në botën tonë të çuditshme edhe 

entuziazmi i të drtejtave themelore të ardhura me deklaratat e revolucionit duket se 

u zvenit shpejt dhe vëndin për një kohë të gjatë ia zunë luftërat dhe shkeljet në masë 

të të drejtave të njeriut. Pa dashur të përmend periudhën e errët të mesjetës ku të 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

27
0 

flasësh për të drejtat e njeriut nuk do të ishte me vend sepse eklipsoheshin nga 

mbretërit “diell” dhe autoriteti i një personi të vetëm nuk lejonte lulëzimin e të 

drejtave të të tjerëve.  

Një frymë shprese për mbarë botën dhe për Europën në veçanti, lindi në periudhën e 

Rilndjes. Ishte kjo peridhë ku idetë e Platonit të Aristotelit dhe të klasikëve të tjerë të 

mëdhenj u çpluhurosën nga velloja e harresës dhe filluan të lëvronin gjërësisht 

mendjet më të  ndritura të kohës. Filluan që në Europë të lindnin ide utilitariste dhe 

të mendohej më tepër për komunitetin dhe të drejtat në përgjithësi. Filozofët e së 

drejtës nuk hartuan vetëm teori por ndikuan edhe në forcimin e shtetit të së drejtës. 

Ishin shtetet më të zhvilluara të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara përtej Atlantikut që 

ndërmorën të parët iniciativën për hartimin e dekleratave për të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut. Por njerëzit të quajtur me të drejtë qenie egoiste i anashkaluan 

shpesh rregullat e vendosura, aq sa shkuan edhe në luftëra të tjera të përgjakshme 

ku nuk respektuan aspak dinjitetin e njeriut. 

Kështu filluan dy luftërat më të përgjakshme të historisë së njerëzimit, Lufta e Parë 

dhe e Dytë Botërore. Cënimi i të drejtave të njeriut në këto dy luftëra është i 

papërshkrueshëm aq sa në luftën e dytë nuk mund të ketë fjalë përcaktuese për 

masakrat apo kampet e përqëndrimit, ku qëniet njerëzore e kishin humbur 

‘emërtimin’ e tyre. Por në atë mjedis aspak human filluan të merrnin jetë sa e sa ide 

për realizimin e organizmave ndërkombëtare dhe hartimin e sanksionimin e të 

drejtave të njeriut nëpër deklarata, pakte e konventa. 

Lindi kështu “Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut” (1948). Kjo deklaratë ishte 

guri themeltar mbi të cilin u vendos dhe u ngrit struktura e të drejtave të njeriut. Të 

dy instrumentat, Deklarata dhe Konvanta bëjnë me dijeni se dinjiteti i individit 

konceptohet dhe realizohet nëpërmjet respektimit të të drejtave të tij dhe lirive 
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themelore. Në ndryshim nga Deklarata, Konventa nuk kufizohet në shpalljen e të 

drejtave të njeriut dhe parashikon një sistem të veçantë për garantimin e tyre.  

Në këtë shkrim do të fokusohem në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut 

duke qenë se përbën një etapë të re si në të drejtën ndërkombëtare ashtu edhe në 

legjislacionin e brendshëm të shteteve anëtare të Këshillit të Europës që kanë aderuar 

në të. Duke qenë se Konventa zë një vënd të rëndësisë së veçantë si në të drejtën 

ndërkombëtare ashtu edhe në legjislacionin e brendshëm të shteteve do të shkruaj 

mbi përqasjen që ka ajo me legjislacionin e vendit tonë kryesisht me Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë. Konventa Europiane përbën një burim të së drejtës për 

legjislacionin tonë dhe një dimension të ri të së drejtës ndërkombëtare. 

Duke qenë se e mendoj të rëndësishëm edhe trajtimin e historikut të shkurtër të 

lindjes së Konventës dhe të përmbajtjes së saj do të trajtoj në vijim të punimit arsyet 

dhe hapat që çuan në realizimin e Konventës që përbën një ndër instrumentët më të 

rëndësishëm të së drejtës Europiane. Meqë Konventa Europiane përbën një burim të 

rëndësishëm ligjor për praktikën gjyqësore europiane, në vazhdim të punimit do të 

gjeni të trajtuar edhe raste të zbatimit në praktikën gjyqësore të dispozitave të 

Konventës.  

Duke pasur parasysh se Konventa ka një karakter detyrues, në fund të punimit do të 

njihemi me rëndësinë e saj dhe ndikimin që ka në legjislacionet e shteteve që e kanë 

bërë pjesë të kushtetutave të tyre.  

2. Historiku dhe struktura e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut 
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Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut u nënshkrua më 4 Nëntor 1950 dhe hyri 

në fuqi më 3 Shtator 1953. Konventa përbëhet nga disa seksione që janë amenduar 

më së fundi në njëmbëdhjetë protokolle. 306

Në seksionin e parë të Konventës, në preambul thirret dhe Deklarata Universale e të 

Drejtave të Njeriut si hapi i parë i krjimit të një instrumenti ndërkombëtar për të 

drejtat e njeriut. Menjëherë pas preambulës vjen Artikulli 1, që paraqet standarte të 

larta për implementimin e Konventës si të tërë. 

 

Duke vazhduar me Seksionin e parë themi se në të përmblidhen të drejtat dhe liritë 

themelore që duhet të garantohen nga shtetet. Seksioni i dytë përmban vetëm 

Artikullin 19  dhe bën fjalë për Komisionin Europian dhe Gjykatën e të Drejtave të 

Njeriut. Seksioni III me Artikujt 20-37 dhe Seksioni IV me Artikujt 38-56 përshkruan 

detyrat e Komisionit dhe të Gjykatës.  

Duke shqyrtuar Konventën na krijohet përshtypja se ajo mund të jetë embrioni i një 

Kushtetute Europiane që ka ardhur duke u përsosur vazhdimiht dhe duke zënë një 

vend të rëndësishëm edhe në të drejtën e brendshme të shteteve që e kanë bërë pjesë 

të legjislacioneve të tyre. Konventa është hapa përpara Deklaratës Universale të te 

Drejtave të Njeriut, por gjithësesi janë dy dokumenta që kanë rëndësi të 

pazëvëndësueshme përsa i përket garantimit të të drejtave të njeriut që janë 

thelbësore për sigurimin e një jetse sa më të mirë dhe në harmoni. Mendoj se e mira e 

Konventës qëndron në faktin se ajo është një instrument që përsoset vazhdimisht 

dhe kjo ka bërë që Konventa të ndikojë në ndryshimin e sferës së të drejtës 

ndërkombëtare. Sot të drejtat e njeriut nuk janë më vetëm një çështje e së drejtës së 

brendshme të një shteti por kur parashtrohen parregullsi bëhen pjesë e së drejtës 

                                                           
306 Donna Gomiem, David Harris, Leo Zwaak, Law and Practice of the European Convention on Human Rights and the 
European Social Charte (Strasbourg: Council of Europe, 1996) 17. 
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ndërkombëtare. Kjo përveç së tjerash tregon se Konventa nuk ka një karakter 

thjeshtë deklerativ por ka forcë të ‘ndërhyjë’ në çështjet e brendshme të shteteve kur 

vërehen shkelje të të drejtave të njeriut. Për sigurimin e të drejtave të njeriut kanë 

egzistuar për një kohë të gjatë dy organizma mbrojtës, Komisioni Europian i të 

Drejtave të Njeriut dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. Të dy organet 

shqyrtonin zgjedhjen e konflikteve e ankesave në dy raste: ato që paraqiteshin nga 

një shtet kundrejt një shteti tjetër dhe ato që paraqiteshin nga indvidi kundrejt shtetit 

të vet, për shkelje të normave të Konventës. Sot roli i Këshillit ka rënë dhe Gjykata 

luan rolin kryesor në zgjidhjen e konflikteve për shkeljen e Konventës. Pra Gjykata e 

Strazburgut del si instancë mbi shtetet, duke i dhënë një trajtë konkrete Konventës 

Europiane si një dimension i ri i së drejtës ndërkombëtare.307

Konventa është shoqëruar nga një numër protokollesh, të cilët zbërthejnë më tej dhe 

pasurojnë disa nga dispozitat kryesore. Mendoj se disa Protokolle kanë një rëndësi 

më të veçantë për vetë faktin  se kanë sjellë ndryshime thelbësore në legjislacionin 

ndërkombëtar dhe atë të brendshëm. Protokolli nr.1 u miratua në Paris më 1952, 

ende para hyrjes në fuqi të vetë Konventës. Ai përmban garancitë: të drejtën për 

arsim, respektimin e pasurisë, detyrimin e shtetit të së drejtës për t’u siguruar 

mundësi prindërve t’u japin fëmijëve mësim dhe edukim në përputhje me bindjet e 

tyre fetare dhe filozofike. Protokolli nr. 4, në të cilin bëjnë pjesë ndalimi i privimit 

nga liria, për shkak të mospërmbushjes së një detyrimi kontraktual, e drejta e 

zgjedhjes së lirë të vendbanimit, ndalimi i dëbimit të qytetarëve dhe dëbimit masiv 

të të huajve. Ky protokoll hyri në fuqi më 1968

 

308

                                                           
307 Arben Puto, Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut në përqasje me Kushtetutën Shqiptare (Tiranë: Albin, 2002)  

. Me një rëndësi të veçantë mendoj 

se është, Protokolli Nr. 6 mbi dënimin me vdekje. Sot një numër i konsiderueshëm 

shtetesh e kanë nënshkruar këtë protokoll.   

307 Marek Antoni, Rreth Konventës Europiane (Tiranë: Botimet Morava, 2003) 21. 
308 ibid 22. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

27
4 

Në bazë të Protokollit nr.7 shtetet garantojnë një minimum të garancive juridike, që 

u përkasin të huajve gjatë procesit të dëbimit të tyre. Sigurohet e drejta e ankimimit 

në çështjet panale, të drejtën e dëmshpërblimit në rast të dëbimit të padrejtë, ndalimi 

i dënimit dy herë për të njëjtën vepër penale, si dhe parashikon barazinë e të drejtave 

juridiko-civile në marrdhëniet që lindin nga martesa. Protokolli nr. 12 përforcon 

mbrojtjen nga diskriminimi. Një hap përpara Protokollit nr. 6 është Protokolli nr. 13 i 

datës 3 maj 2002 që  e i referohet heqjes së dënimit me vdekje në të gjitha rrethanat.309

Një pjesë e të drejtave dhe detyrimeve mund të kufizohen. Absolut është vetëm 

ndalimi i torturës, i trajtmit çnjerëzor, ndalimi i dëbimit masiv të të huajve apo i 

dënimit dy herë për të njëjtën vepër penale. Kufizimi mund të ndodhë në raste të 

jashtzakonshme dhe vetëm në kufijtë e caktuar nga Konventa. Duke kthyer 

vështrimin në të shkuarën dhe duke parë se të drejtat e njeriut kanë bërë një rrugë të 

vështirë për të ardhur deri në stadin e sotëm bindemi se rëndësia e Konventës është 

thelbësore ashtu siç janë thelbësore edhe vetë të drejtat e njeriut! 

 

3.Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetuta Shqiptare 

Libri i A. Puto, “Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut në përqasje me 

Kushtetutën e Shqipërisë”, na shpalos qartazi se si qëndrojnë këto dy mekanizma në 

legjislacoinin tonë.  

Duke shqyrtuar Nenin 116 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, vëmë re një 

hierarki në ndarjen e ndikimeve. Ky nen sanksionon se Konventa dhe jo vetëm, por 

të gjitha Marrveshjet Ndërkombëtare të ratufikuara nga shteti shqiptar qëndrojnë 

mbi Kushtetutën, mbi ligjin e brendshëm. Pra ne nuk mund t’u shmangemi 

detyrimeve që rrjedhin nga Konventa duke sjellë si argument të drejtën tonë të 

brendshme. 
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Po t’i referohemi nenit 122 të Kushtetutës sonë përsëri do të kuptonim rëndësinë që 

u jepet marrveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara. Paragrafi i parë i këtij neni thotë: 

“Çdo marrveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik 

pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e vetzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon 

nxjerrjen e një ligji...”. Ndërsa paragrafi 2 thotë: “ Një marrveshje ndërkombëtare e 

ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të.” 

Pra po të gjykojmë rastin e Konventës që nga viti 1995 kur u ratifikua, themi se ka 

pasur përparësi mbi ligjet tona që kanë rënë në kundërshtim me të dhe ka zënë një 

vend të dorës së parë në legjislacionin shqiptar. 

Sidoqoftë egzistojnë disa veçori që përbëjnë dallimin e Konventës Europiane me të 

drejtën e brendshme. Konventa është e lidhur me disa probleme të veçanta. Sipas A. 

Putos themi se, së pari Konventa ka për qëllim të mbrojë individin nga veprime të 

padrejta të autoriteteve të shtetit të vet.310

                                                           
310 Arben Puto, Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut në përqasje me Kushtetutwn Shqiptare (Tiranë: Albin, 
2002)11. 

 Së dyti, Konventa ndërhyn në rendin e 

brendshëm ligjor, duke kërkuar, për shembull, adoptimin e një ligji të domsodoshëm 

në një shoqëri demokratike për plotësimin e një të drejte që garantohet nga 

Konventa. Së treti ka krijuar organet e saj, veçanërisht Gjykatën, për të mbikqyrur 

plotësimin e dispozitave të saj nga autoritetet kombëtare. Ajo parashikon po ashtu 

peticionet individuale drejtuar gjykatës, duke rrëzuar kështu barrierën e zakonshme 

që ekziston midis një personi të veçantë dhe së drejtës ndërkombëtare. Vendimet që 

merren në bazë të Konventës nga organet e saj shpesh u kërkojnë shteteve palë të 

bëjnë ndryshime përkatëse në të drejtën e tyre të brendshme, në mënyrë që ato të 

përputhen me dispozitat e Konventës. 
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Në shumë raste krijohet një paqartësi nëse e drejta e brendshme është në përputhje 

me Konventën. Nëse Gjykata Ndërkombëtare arrin në një përfundim të tillë do ta 

quante shtetin përkatës, shkelës të parimeve të Konventës. Megjithatë Gjykata nuk 

mund ta deklarojë ligjin e shtetit përkatës si të pavlefshëm ose të pazbatueshëm. Në 

parim, një Gjykatë Ndërkombëtare nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, por e detyron 

shtetin përkatës që ta ndryshojë ligjin. Në rast se mungon një dispozitë ligjore në një 

shtet dhe kjo çon në shkelje të Konventës atëherë në bazë të neneve 8 deri 11, këto 

kufizime duhet të përcaktohen me ligj. Për këtë rast në Kushtetutën tonë ka një nën 

të veçantë. Neni 17, duke iu referuar edhe Konventës thotë se: “ këto kufizime nuk 

mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të drejtve dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë 

kufizimet e parashikuara në konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut.”  

Midis Konventës dhe të drejtës së brendshme ka një lidhje të veçantë e cila shprehet: 

në drejtim të zbatimit të normave, në drejtim të shterrimit të mjeteve të brendshme, 

të interpretimit të normave, të efekteve të zbatimit të Konventës në të drejtën e 

brendshme, të mënyrave të zbatimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane në të drjtën 

e brendshme. Konventa përbën një rend të ri juridik, epror në fushën e të drejtave të 

njeriut, përderisa shtetet i nënshtrohen juridiksionit të Gjykatës Europiane në këtë 

sferë.311

Duke dashur të shqyrtoj disa nga nenet e Konvetës në lidhje me Kushtetutën po e 

filloj nga   Neni 2 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut që ka këtë 

përmbajtje: 

  

E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Vdekja nuk mund t’i shkaktohet me qëllim 

askujt me përjashtim të rastit të zbatimit të një vendimi kapital të dhënë nga një gjykatë kur 

krimi ndëshkohet nga ligji me këtë dënim. 

                                                           
311 ibid 18. 
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Vdekja nuk quhet e shkaktuar në kundërshtim me këtë nen në rast kur ajo është pasojë e 

përdorimit të forcës kur një gjë e tillë bëhet absolutisht e domosdoshme: 

a) për të siguruar mbrojtjen e çdo personi kundër dhunës së paligjshme; 

b) për të kryer një arrestim të rregullt ose për të penguar arratisjen e një personi të 

burgosur; 

c) për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një rebelim ose kryengritje. 

Në Kushtetutën e Shqipërisë e drejta e jetës trajtohet me një fjali të vetme në Nenin 

21, “Jeta e personit mbrohet me ligj”. 

Kushtetuta jonë është konçize përsa i përket formulimit të këtij neni mbase duke u 

nisur edhe nga fakti se në lidhje me nenin e Konventës në kohën kur u miratua 

Kushtetuta jonë kishte dalë Protokolli Nr. 6 për ndalimin e dënimit me vdekje. Vetë 

kuptimi i nenit të Kushtetutës është se vrasja është e paligjshme, pra e ndalon 

dënimin me vdekje duke u bërë pjesë e Konventës dhe e Protokollit nr.6  të saj. 

Tashmë neni 2 i Konventës nuk mund të merret më vete. Ka një numër Protokollesh 

që i bashkangjiten, siç është edhe Protokolli nr. 6, mbi heqien e dënimit me vdekje 

rreth të cilit ka pasur mjaft diskutime derisa u pranua. Protokolli nr. 6 në nenin 1 të 

tij është kategorik dhe bën me dijeni se: “ Dënimi me vdekje hiqet. Askush nuk mund të 

ndëshkohet me një dënim të tillë, as të ekzekutohet.”  Bëhet një përjashtim në kohë lufte 

me nenin 2 ku citohet se: “Një shtet mund të parashikojë në legjislacionin e tij dënimin me 

vdekje për veprime të kryera në kohë lufte ose rreziku shumë të afërt të luftës”. 

Duke pranuar konventën gjykata Kushtetuese e Shqipërisë më 10 dhjetor 1999 e 

shpalli dënimin me vdekje në kundërshtim me frymën e Kushtetutës, edhe pse në 

tekstin e saj nuk ka ndonjë dispozitë që të shprehet drejtpërdrejt për këtë çështje.312

                                                           
312 ibid 25. 
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Menjëherë pas kësaj Kuvendi e ratifikoi Protokollin nr. 6 dhe bëri ndrtshimet 

përkatëse në Kodin Penal. 

Po të vazhdojmë me nenin 3 të konventës do të lexonim se: “ Askush nuk mund t’i 

nënshtrohet torturës as dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese.” 

Ndërsa po të lexojmë nenin  25 të Kushtetutës sonë do të ndeshim pothuajse të 

njëjtin formulim: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, 

çnjerëzor ose poshtërues.” 

Pa dashur të kaloj në problemet që hasen në Shqipëri për zbatimin e nenit 3 them se 

rëndësi ka tabloja e përgjithshme që paraqitet me parametra pozitivë. Konventa e 

mbështetur edhe nga legjislacioni i brendshëm mendoj së është një gartanci për për 

zbatimin sa më të plotë të dispozitave përkatëse. 

Në vazhdim vjen neni 5 i Konventës: e Drejta për liri dhe Siguri, “ Çdo person ka të 

drejtë për liri dhe siguri...” në Kushtetutën e shqipërisë ky nen pothuajse ripërsëritet në 

nenin 27 që vijon: “ Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveç se në rastet e parashikuara me 

ligj…” 

Duke e lidhur nenin 5 të Konventës me nenin 6 të saj që thotë 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…” vëmë re se neni 27 i 

Kushtetutës do të lidhej me nenin 28. Në bazë të këtyre neneve Gjykata është bazuar 

për zgjidhjen e shumë çështjeve që kanë pasur të bëjnë me të drejtën për një process 

të rregullt ligjor. 

Në Konventën Europiane zë një vend të rëndësishëm edhe neni 9, “Liria e mendimit, 

ndërgjegjes dhe fesë” që i përgjigjet neni 24 i Kushtetutës sonë. 
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Në Kushtetutën e Shqipërisë vihen re dy ndryshime në lidhje me përmbajtjen e 

nenit.313

Themi se nuk përmendet “liria e mendimit” sikurse është përmendur në Konventë. 

Mund të supozohet se është e njëjtë me lirinë e ndërgjegjes por nuk është krejt e 

njëjta gjë. 

 

Ndryshimi i dytë është edhe paragrafi 3 i nenit të Kushtetutës së Shqipërisë ku 

shprehet se : “ të drejtën për të marrë pjesë në një bashkësi fetare ose në praktikat e saj”. 

Mbase kjo vjen për faktin se Shqipëria nuk është një vend homogjen përsa i përket 

fesë dhe është quajtur me vend të shtohet paragrafi 3. Në Kushtetutën tonë në nenin 

10 kemi këtë përmbajtje: “Në Republikën e  Shqipërisë nuk ka fe zyrtare…” 

Një nen i rëndësishm është neni 1 i protokollit nr.1, E Drejta e Pronës. 

Në paragrafin 1 të të cilit cilësohet se: “ Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë për 

respektimin e pasurisë së tij. Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, veçse për arsye të 

dobisë publike dhe në kushtet e parshikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së 

drejtës ndërkombëtare.” Ky është edhe neni i vetëm që përmban një të drejtë 

ekonimike, të drejtën e pronës dhe që në Kushtetutën e Shqipërisë sanksionohet në 

nenin 41, i cili i referohet në këtë rast Kodit Civil. 

E Drejta për arsimim dhe të drejtat prindërore, të sanksionuara në nenin 2 të 

Protokollit nr. 1 që i bashkangjitet Konventës Europiane gjejnë vend në nenin 57 të 

Kushtetutës sonë. “ Askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për arsim. Shteti, në ushtrimin e 

funksioneve që merr përsipër në fushën e edukimit dhe arsimit, respekton të drejtën e 

perindërve për të siguruar këtë edukim dhe arsimim në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe 

filologjike.” ( Neni 2, Protokolli nr. 1) 

                                                           
313 ibid 56. 
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Përsa i përket të Drejtave Zgjedhore them se janë pjesë e Konventës dhe 

sanksionohen në Protokollin nr. 1. Në Kushtetutën e Shqipërisë kjo çështje ka gjetur 

vend në Kreun III mbi të drejtat dhe liritë politike. 

 

Mendoj se një çështje e rëndëshishme për tu përmrndur në rastin e shqyrtimit të 

Konventës është “diskriminimi”. Kjo çështje trajtuar në nein 14 të Konventës ku 

shprehet: “ Gëzimi i të drejtave dhe lirive të njohura në këtë Konventë duhet të sigurohet pa 

asnjë dallim të bazuar në arsye të tilla si gjinia, raca, ngjyra, feja, opinionet politike ose çdo 

opinion tjetër, origina kombëtare ose shoqërore, përkatësia, përkatësia ndaj një minoriteti 

kombëtar, pasuria, lindja ose çdo rrethanë tjetër.” 

Këtij neni i përgjigjet neni 18 i Kushtetutës së Shqipërisë si vijon: “ Të gjithë njerëzit 

janë të barabartë përpara ligjit...” 

Përsa i përket çështjes së minoriteteve them se në Konventë nuk egziston një 

përkufizim i nocionit minoritet por në nenin 3 merret përkufizimi klasik dhe thuhet: 

“ Çdo person që i përket një minoriteti kombëtar do të ketë të drejtë të zgjedhë lirisht 

në se dëshiron që të trajtohet si i tillë ose jo, dhe nuk do të ketë asnjë disavantazh nga 

kjo zgjidhje apo  nga ushtrimi i të drejtave që lidhen me këtë zgjedhje.”.... Në 

Kushtetutën e Shqipërisë nenet e Konventës mbi minoritetet (neni 3, 4) dhe neni 73 

mbi genocidin gjejnë zbatim përkatësisht në nenin 18 të Kushtetutës dhe në nenet 

përkatëse të Kodit Penal. Sidoqoftë çështjet e minoriteteve përbëjnë një problem që 

shtron nevojë për zgjidhje dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri e Ballkan por edhe 

më gjerë.  

Konventa ka një rëndësi të madhe në të drejtën e brendshmë për faktin se siguron 

një garanci për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  Një ndër hartuesit kryesorë të 

Konventës, P. H. Teitgen ka thënë se të gjithë njerëzit pavarësisht nga origjina dhe 
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natyra, kanë disa të drejta individuale të paprekshme, vlera që nuk i nënshtrohen 

Pushtetit, por ngrihen mbi të. Shteti modern ngrihet mbi të drejtën dhe jo mbi 

dhunën.314

4. Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe praktika gjyqësore 

 

Konventa Europiane në ndryshim nga të gjithë mekanizmat e tjerë nuk ka të bëjë 

vetëm me elementin deklarativ por ka edhe mekanizma që kontrollijnë zbatimin e 

saj. Një ndër mekanizmat më të rëndësishëm është Gjykata Europiane e të Drejtave 

të Njeriut. Për një kohë të gjatë Gjykata ka bashkëjetuar me Komisionin e të Drejatve 

të Njeriut. Vetë Gjykata është krijuar 8 vjet pas Komisionit. Në bazë të Protokollit nr. 

11 që nga viti 1998, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka zënë një vend të 

rëndësishëm në ruajtjen e zbatimit të Konventës. Juridiksioni i Gjykatës përbëhet nga 

disa nene. Ai shtrihet mbi të gjitha çësshtjet që kanë të bëjnë me Konventën 

Europiane, si çështjet shtet me shtet edhe ankimet individuale. Në nenin 35 të 

Konventës në paragrafin 1 të tij lexojmë: “Gjykata nuk mund të vihet në lëvizje përveçse 

kur janë shterruar mjetet e brendshme ligjore, ashtu siç kuptohen sipas parimeve të së drejtës 

ndërkombëtare përgjithësisht të pranuara dhe brenda një afati prej gjashtë muajsh nga data e 

vendimit të brendshëm përfundimtar”. 

 

Mbështetur në librin “Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut”, me autor Ledi Bianku, 

po shpalos disa nga çështjet e gjykuara nga kjo gjykatë që kanë të bëjnë me shtetin 

shqiptar.315

                                                           
314 ibid 9. 

 

315 Ledi Bianku, Jurisprudenca e Gjykatës së Strazburgut. 
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Vendimi i parë i marrë nga Gjykata ndaj Shqipërisë ka të bëjë me çështjen Qufaj Co. 

sh.p.k. kundër Shqipërisë (kërkesa nr. 54268/00) e datës 2 tetor 2003 dhe 18 nëntor 

2004. 

Kjo shoqëri kërkuese është krijuar me vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë të 20 

korrikut 1992, me objekt investimin në aktivitetin e ndërtimit. 

Kundrejt kësaj shoqërie bashkia Tiranë, me anë të vendimit nr. 165 të 9 qershorit 

1992 i shiti shoqërisë kërkuese një truall prej 15,788 m2 në një zonë të banuar të 

Tiranës. Me vendim nr. 174 të 15 qershorit 1992 Bashkia i dha shoqërisë kërkuese një 

leje projektimi për ndërtimin e 500 apartamenteve. Përpara se të fillonte projekti 

duhej dhënë gjithashtu një leje ndërtimi por Bashkia nuk arriti ta miratonte për një 

kohë të gjatë, duke penguar fillimin e punimeve të ndërtimit. Pasi Bashkia refuzoi të 

jepte leje ndërtimi, shoqëria kërkuese nisi procesin gjyqësor në Gjykatën e Rrethit 

Tiranë duke kërkuar një kompensim prej 60,000,000 lek  për humbjet që kishte 

pësuar. Pretendimi i saj u hodh poshtë me vendimin nr. 4064 të 23 qershorit 1995. 

Gjykata e Apelit Tiranë e prishi vendimin e shkallës së parë dhe e urdhëroi Bashkinë 

t’i paguante shoqërisë shumën e kërkuar( vendimi nr. 1197 i 23 shkurtit 1996). Në 

mungesë të një ankimi në Gjykatën e Lartë nga ana e Bashkisë, vendimi i Gjykatës së 

Apelit u bë përfundimtar dhe i ekzekutueshëm. Më 16 korrik 1996 Kryetar i Gjykatës 

së Lartë në një dokument që i dërgonte Bashkisë, sqaronte se me hyrjen në fuqi të 

Kodit të Procedurës Civile ai nuk kishte më të drejtë të vinte në rishikim vendimet e 

Gjykatave më të ulëta. 

Më 16 korrik 1997 shoqëria në fjalë i kërkoi Gjykatës së Rrethit Tiranë që të nxirrte 

një urdhër për egzekutimin e shumës së akorduar si kompensim. Më 25 qershor 1998 

Gjykata e Rrethit Tiranë e refuzoi kërkesën e Bashkisë për rishikimin e vendimit nr. 

5492 të 20 dhjetorit 1994 duke  e gjetur si të pabazuar në ligj dhe në fakte. Më 23 
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korrik 1997, në një dokument nr. 704/gj të 23 korrikut 1997, Zyra e Përmbarimit 

njoftoi Bashkinë se ajo duhet të ekzekutonte vendimin e Gjykatës së Apelit duke i 

paguar shoqërisë kërkuese 60,000,000 lek. Bashkia në mënyrë të përsëritur refuzoi të 

paguante shumën e caktuar. Në këto kushte Zyra e përmbarimit i kërkoi 

Departamentit të Buxhetit dhe Tatimeve në Ministrinë e Financave që të respektonte 

vendimin duke parashikuar fondet përkatëse (neni 589, paragrafi 2, i kodit të 

Procedurës Civile.) 

Me aktet nr. 2018/3 të 19 shtatorit 1997, 2018/5 të 7 nëntorit 1997 dhe 4670 të 22 

shtatorit 1999, Ministria e financave i hodhi poshtë kërkesat e Zyrës së Përmabrimit 

duke pretenduar se Neni 589 i Kodit të Procedurës civile nuk gjente zbatim dhe se 

nuk kishte mundësi të gjendeshin fonde në bazë të ligjit për buxhetin e shtetit. Ajo 

shtoi se Bashkia duhet të kontaktonte me “Degën e thesarit të rethit Tiranë”, për të 

specifikuar fondin nga i cili duhet të paguhet borxhi si dhe duhet të shkojë ky fond. 

Duke qenë se vendimi nuk u ekzekutua shoqëria e çoi çështjen në Gjykatën 

Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese e refuzoi çështjen duke thënë se ishte jasht 

juridiksionit të saj. 

Në Strazburg shoqëria kërkuese u ankua për shkelje të të drejtave të parashikuara 

nga nenet 6 § 1dhe 13 dhe 14 të Konventës, shkelje që vinte si pasojë e refuzimit të 

autoriteteve për të ekzekutuar vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë të datës 23 

Shkurt 1996. 

Vendimet e Gjykatës ( 2 tetor 2003 dhe  18 nëntor 2004) 

1. Në lidhje me pretendimet paraprake përsa i përket nenit 6 § 1 të Konventës, 

qeveria ngre dy pretendime në lidhje me kritere të nenit 35 § 1: 

-për mos shterim të mjeteve të brendshme 
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Me këtë do të kuptojmë se shoqëria në fjalë nuk e ka çuar çështjen në të gjitha 

instancat e brendshme si te Institucioni i Avokatit të Popullit. Shoqëria ka vënë në 

dyshim efektivitetin e dy rrugëve ligjore të ofruara nga qeveria. Nga ana tjetër 

shoqëria bëri të ditur se institucioni i Avokatit të Popullit nuk mund të sigurojë një 

mjet ligjor efektiv sipas kuptimit të konventës. 

Në lidhje me mospasjen e cilësisë të të dëmtuarit nga shoqëria kërkuese: 

Shoqëria kërkuese “Qufaj Co. sh.p.k.” është regjistruar si shoqëri tregatareme datën 

2 Korrik 1992 në bazë të një vendimi të Gjykatës së Faktit Tiranë. Në zbatim të Ligjit 

të Shoqërive tregtare nr. 7638 të vitit 1992 dhe Regjistrit Tregtar dhe Ligjit të 

Regjistrimit të Shoqërive nr. 7667 të vitit 1993, shoqëritë tregtare duhet që të ri-

regjistrohen brenda 6 muajve duke nisur nga data 1 Janar 1993 ose në të kundërt 

regjistrimi do të jetë i pavlefshëm.  

Në këtë rast sipas dokumentave të Zyrës së Regjistrimit shoqëria Qufaj Co. sh.p.k. 

nuk është regjistruar. Rrjedhimisht përderisa shoqëria e vjetër pushoi së ekzistuari 

në 1993, atëherë Shoqëria nuk mund të quhet “e dëmtuar” sipas nenit 34 § 3 të 

Konventës. 

Kërkuesi e kundërshtoi këtë argument duke shtuar se Gjykata er Apelit Tiranë e ka 

kundrështuar këtë pretendim. Për më tepër, legjislacioni që i referohen autoritetet 

qeveritare është i zbatueshëm për ato shoqëri që nuk kanë mundur të plotësojnë 

formalitetet e regjistrimit dhe shoqërisë kërkuese. Si pasojë regjistrimi i saj nuk ka 

skaduar ashtu siç pretendojnë autoritetet. Për më tepëër, procesi i regjistrimit ishte 

pasojë e ri-organizimit të kompanisë që ka ardhur si pasojë e një ndryshimi me 

karakter financiar. 
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Ndërsa Gjykata arrin në përfundimin se kërkuesui ishte i “dëmtuar” sipas nenit 34 të 

Konventës për  arsyen se faktet materiale kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të ligjit 

për ri-organizimin e shoqërive. 

2. në lidhje me nenin 6 § 1 

Autoritetet theksuan se vendimi nuk ishte zbatuar për faktin se kishte pasur 

mungesë të fondeve dhe buxheti i shtetit ishte i pamjaftueshëm. 

3. Në lidhje me Nenin 1 

Gjykata konsideroi se neni 6 § 1 i Konventës merr përparësi si “lex specialis” për 

çështjet e mos-zbatimit të vendimeve, pra ishte i panevojshëm ekzaminimi i çështjes 

sipas nenit 13. 

       4. Në lidhje me Nenin 14 të Konventës të interpretuar së bashku me Nenin 6 § 1 

Së fundi shoqëria theksoi se autoritetet shqiptare kanë shkelur nenin 14, dhe nenin 6 

§ 1 

Të Konventës, dhe shkoi aq larg sa mendoi se pamundësia për të zbatuar vendimin e 

Gjykatës së Apelit Bazohet në opinionet politike të antarëve të saj. 

5. Në lidhje me Nenin 41 të Konventës 

Gjykata i akordoi shoqërisë kërkuese 60 000 000 lekë (shumën e vendosur nga 

Gjykata e Apelit Tiranë)  70 000 euro shpërblim për dëmin material dhe jomaterial të 

pësuar si dhe 2000 Euro për shpenzimet gjyqësore. 

Gjykata ishte unanime në konstatimin e shkeljeve nga Republika e Shqipërisë në këtë 

çështje. Edhe në këtë rast Gjykata ka zbatuar parimin e të drejtës ndërkombëtare ex 

in iure jus non oritur, duke e vënë gjithmonë në një pozitë të vështirë shtetin përballë 

organeve ndërkombëtare kur duhet të mos njohë qëndrime të mbajtura prej 
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organeve të vetë atij shteti.   Sipas vendimit të Gjykatës së Strasburgut, Gjykata 

Kushtetuese por edhe organet e tjera gjyqësore në Shqipëri duhet të mbajnë parasysh 

obiter dicita-n themelore të Gjykatës së Strazburgut në pargrafin 38 të këtij vendimi 

sipas të cilit “ekzekutimi i një vendimi gjyqësor të dhënë nga cilado gjykatë duhet 

konsideruar si pjesë përbërëse e ‘procesit të drejtë’ për qëllimt e nenit 6. Autoriteteve 

shtetërore nuk iu lejohet që të justifikohen me mungesën e fondeve për 

mosrespektimin e një detyrimi që rrjedh nga një vendim gjyqësor. Sidoqoftë, në 

rrethana të veçanta mund të justifikohet ndonjë vonesë në ekzekutimin e një 

vendimi.Por kjo vonesë nuk mund të jetë e tillë sa të cënojë vetë thelbin e së drejtës 

të mbrojtur nga neni 6 § 1.316

Një tjetër rast  i marrë në shqyrtim në librin e Ledi Biankut, Jurisprudenca e Gjykatës 

së Strasburgut, është edhe rasti Balliu kundër Shqipërisë (kërkesa nr. 74727/01), 16 

qershor 2005.  

 

Çështja në fjalë ka të bëjë me kërkuesin Taulant Balliu, i lindur në vitin 1971 dhe 

aktualisht po vuan dënimin me burgim në Burgun e Peqinit në Shqipëri. Ai ishte 

akuzuar si pjestar dhe një nga drejtuesut e Bandës së Kateshit gjatë trazirave të vitit 

1997. Më 1999 kërkuesi u akuzua përpara Gjykatës së rrethit Durrës me pesë akuza 

për vrasje, me dy akuza për vrasje të mbetura në tentaivë, për armëmbajtje të 

paligjshme dhe për pjesmarrje në bandë të armatosur.  

Në procesin ndaj tij ai u përfaqësua nga avokat Leli në fillim dhe pas 10 dhjetorit 

1999 nuk kishte avokat. Kërkuesi pretendoi se i kishte kërkuar Gjykatës t’i caktonte 

një avokat por kjo kërkesë nuk ishte marrë parasysh. 

Nga ana tjetër Qeveria Shqiptare pretendonte se i kishte caktuar një avokate por që 

nuk ishte pranuar nga kërkuesi për faktin se nuk ishte zgjedhur prej tij. Gjithashtu 
                                                           
316 Ledi Bianku, Jurisprudenca e Gjykatws së Strazburgut ( 364) 
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qeveria pretendonte se Gjykata e rrethit Durrës i kishte dërguar një letër Ministrisë 

në lidhje me sjelljen e një avokati të kërkuar por që ndaj tij nuk u mor asnjë masë. 

Më 15 shkurt Gjykata e rrethit Durrës e shpalli kërkuesin fajtor dhe e dënoi me 

burgim të përjetshëm. 

Kërkuesei e dërgoi çështjen për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit, për një process të 

parregullt gjyqësor që nuk i ishte siguruar mbrojtja me një avokat. Në Apel kërkuesi 

u mbrojt nga i njëjti avokat që kishte pasur në seancat e para i zgjedhur prej tij. 

Në vendimin e 19 prillit 2000 Gjykata e Apelit e Durrësit rishikoi disa nga fajësimet e 

kërkuesit por kjo nuk e ndryshoi dënimin e tij me burgim të përjetshëm. 

Më 19 maj 2000 kërkuesi po me anë të të njëjtit avokat iu drejtua Gjykatës së Lartë, 

para të cilës pretendoi shkelje të të drejtave të tij kushtetuese nga dy gjykatat më të 

ulta, pikërisht për shkak të mos përfaqësimit me avokat. Edhe Gjykata e Lartë la po 

të njëjtin vendim në fuqi. 

Balliu iu drejtua Gjykatës kushtetuese në bazë të nenit 131 (f) të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë. Kërkesa u hodh poshtë de plano nga ana e Gjykatës duke e 

konsideruar kërkesën jasht juridiksionit të saj. 

Kërkuesi u ankua përpara Gjykatë së Strazburgut me pretendimin se nga gjykata 

shqiptare atij i ishin shkelur të drejtat e parashikuara nga neni 6 § 1 dhe 3 (c) dhe (d) 

të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Kurse qeveria pretendonte se 

kërkuesi kishte pasur mundësi të mbrohej me avokat në përputhje me kërkesat e 

nenit 6. 

Në lidhje me pretendimet, qeveria Shqiptare përdori argumentin se Gjykata 

Kushtetuese shqiptare nuk përbën mjet efektiv që duhet shteruar për qëllimet e nenit 

35 të Konventës dhe se kërkesa ishte bërë më shumë se 6 muaj pas vendimit të 
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Gjykatës së Lartë. Duke hedhur poshtë këtë vendim, më 30 shtator 2004, Gjykata e 

konsideroi të pranueshme kërkesën. 

-Në lidhje me nenin 6 § 1 dhe 3 (c) 

Kërkuesi pretendon se avokati i zgjedhur prej tij nuk kishte pasur mundësi që ta 

mbronte atë para gjykatës së rrethit Durrës. Ndërsa qeveria pretendonte se kishte 

shtyrë disa herë seancat që ti krijonte mundësi avokatit të paraqitej, dhe fakt ishte 

edhe përfaqësimi i kërkuesit në Gjykatën e Apelit dhe të Lartë nga i njëjti avokat. 

Gjykata e Strazburgut u fokusua në faktin për të shqyrtuar nëse qeveria Shqiptare 

mund të konsiderohet përgjegjëse për mangësitë në mbrojtjen ligjore të kërkuesit 

dhe për për pasojë edhe për shkeljen e të drejtave  të tij në bazë të Konventës. 

Gjykata konstatoi se kërkuesi nuk kishte pranuar as të mbrohej vetë e as ndonjë 

avokat tjetër të caktuar apo qoftë të zgjedhur prej tij. Gjithashtu u bë e ditur se 

kërkuesi nuk e kishte njoftuar Gjykatën e rrethit Durrës për mospasjen e avokatit 

megjithëse kjo e fundit kishte shtyrë disa herë seancat për këtë problem.  

Në prani të këtyre konstatimeve gjykata arriti në përfundimin se detyrimi për të 

siguruar mbrojtjen me avokat të kërkuesit ishte respektusr nga autoritetet shtetërore 

dhe në kushtet kur duhej të respektohej edhe detyrimi ligjor për një process “brenda 

një afati të arsyeshëm” sipas nenit 6 § 3 (c) të Konventës. 

-Në lidhje me nenin 6 § 3 (d), kërkuesi pretendonte se nuk kishte pasur mundësi të 

merrte në pyetje dëshmitarët, qoftë ata të akuzës qoftë ata në favor të tij. Sipas 

kërkuesit pamundësia e tij për t’u mbrojtur me avokat në shkallë të parë kishte 

kompromentuar ushtrimin e kësaj të drejte edhe në Apel. 

Gjykata vlerësoi se si kërkuesi ashtu edhe avokati i tij kishin pasur mundësi që të 

merrnin në pyetje dëshmitarët, qoftë ata të akuzës qoftë ata të në favor të tij, por 
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kishin preferuar të mos e bënin një gjë të tillë- i pari duke qëndruar në heshtje, 

ndërsa i dyti duke mos u paraqitur në mënyrë të përsëritur. Gjykata arriti në 

përfundimin se nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 3 (d). 

Sipas L. Biankut komenti në lidhje me thelbin e çështjes mund të përqëndrohet 

kryesisht në një aspekt. Parimi i përgjithshëm i së drejtës Ndërkombëtare por edhe i 

common laë. Parim ky që në të drjtën ndërkombëtare njihet me termin ex injuria jus 

non oritur kurse në të drejtën angleze me termin, estoppel, nënkupton që një subjekt- 

në rastin tonë një individ-nuk mund të pretendojë që t’i lindin të drejta nga 

qëndrimet e tij të paligjshme ose nga mos ushtrimi i këtyre të drejtave në instanca të 

mëparshme. Në këto kushte, përderisa kërkuesi në këtë çështje nuk kishte bërë 

përpjekje që të kishte një process të rregullt përpara juridiksioneve shqiptare, qoftë 

për mangësi të tij, qoftë të avokatit, nuk mund të pretendonte se i lindnin të drejta në 

dëm të shtetit shqiptar. 

Përfundimi 

Që nga koha e Kirit të Madh, arritëm në instrumentin më të rëndësishëm të të 

drejtave të njeriut sot, Konventës Europianë për të Drejtat e Njeriut. I veshëm 

Konventës një rëndësi të veçantë duke e konsideruar si mekanizëm rregullator të 

drejtësisë në Botë. Një mekanizëm që u arrit të hartohej pas Luftës së Dytë Botërore 

dhe vazhdon të përsoset vazhdimisht. Konventa sot përbën një vlerë të përbashkët të 

demokracive Europiane. Por këtyre vlerave të përbashkëta që janë në thelbin e çdo 

demokracie duhet t’u përshtaten sistemet politike, shtetet dhe të zbatohen një sërë 

rregullash e kriteresh të vendosura nga Konventa. Vetëm duke e zbatuar me 

përpikmëri atë, mund të themi se kemi të bëjmë me shtete të së drejtës dhe shtete 

demokratike. Në këtë mënyrë me të drejtë mund t’i veshim Konventës statusin e një 

sipërmarrje origjinale që qëndron mbi shtetet për të siguruar mbrojtjen e të drejtave 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

29
0 

dhe lirive të njeriut që janë të qenësishme për egzistencën e të gjithëve ne. Për të 

realizuar një egzistencë në paqe, harmoni ashtu siç e meriton raca njerëzore.  

Mendoj se që nga viti 1953 duhet të jemi ndjerë qenie më fatlume dhe më të sigurtë 

për ruajtjen e vlerave tona më thelbësore. Me hyrjen në fuqi të Konventës u garantua 

mbrojtja e së Drejtës së Jetës, heqia e dënimit me vdekje, ndalimi i torturës, 

diskriminimit, skllavërisë, punës së detyruar e shumë e shumë të drejta të tjera të 

rëndësishme dhe thelbësore që në të shkuarën as që mendohej se do t’i gëzonin 

ndonjëherë qëniet njerëzore. Garantimi i këtyre të drejtave tashmë bëhet nga Gjykata 

Europiane e të Drejtave të Njeriut. Kjo Gjykatë mbështet efikasitetin e Konventës dhe 

siguron individët për mundësi ankimi kur vënë re parregullsi dhe shkelje të të 

drejtave të tyre nga shtetet përkatës. 

Sot Konventa është bërë pjesë e Kushtetutave të vendeve europiane ashtu siç është 

bërë pjesë e Kushtetutës së vendit tonë. Mendoj se një fakt i tillë është i rëndësishëm, 

sepse jo vetëm tregon se shteti pranon të quhet shtet demokratik dhe i së drejtës, por 

u siguron shtetasve me të vërtetë mundësinë për të qenë pjesë e një shteti që pranon 

të drejtat dhe liritë e njeriut si gjënë më të rëndësishme të egzistencës së tij. Duke u 

bërë pjesë e Kushtetutës apo shpesh edhe duke qëndruar mbi legjislacionin e shtetit, 

Konventës mbase në njëfarë mënyre i krijohet mundësia për t’u cilësuar si 

“Kushtetutë” e përbashkët e Europës.  Si Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut 

ashtu edhe Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut kanë treguar se ne jemi 

qenie që e duam organizimin, dhe se në natyën tonë egziston rregulli dhe dëshira 

për të ecur përpara. 

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endoved with 

reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.  

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut ( art. 1) 
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Krijimi i “Zonës së Lirisë, Sigurisë dhe Drejtësisë”  nga Traktati i Bashkimit Evropian 
nuk ishte si rezultat ndonjë parashikimi teorik nga krijuesit e Bashkimit Evropian në 
fillimet e tij. E drejta Penale e Bashkimit Evropian  ‘Thjesht duhet të Ekzistoj’. Si 
shprehje retorike treshja e famshme “Jeta, Liria dhe Lumturia ” e Revolucionit 
Amerikan si dhe “Liberte`, Legalite`, Fraternitet`”, të Revolucionit Franceze mund të 
jen përsëri postulati i një rilindje të RE. Sepse postulatet e përdorura si në Amerikë 
ashtu edhe në Francë kishin për qëllim të ndillnin shpresat dhe aspirata për shtetet  e 
sapolindura dhe ato të rilindurat, ndërsa në rastin e BE-së fushëveprimi i AFSJ-së 
është shumë më i kufizuar, gjithsesi mund të përdoren si një krahasim referues të 
situatave të përngjashme. Pikërisht ashtu sikur edhe homologet e saj të shquara, 
AFSJ-ja është në gjendje të shërbej si mbështetje për shpresat dhe aspiratat e një 
numri shumë të madh ideologjish të ndryshme, të gjitha për të interpretuar dhe për 
ti dhënë forcë “mandatit” të saj. Për këtë,  shumëllojshmëria e kritikave akademike 
për sa i përket zhvillimit te AFSJ-se dhe veçanërisht duke iu referuar mungesën së 
‘balancës’ ndërmjet  tre koncepteve bazë, në lidhje me nxjerrjen e normave nga 
Bashkimi Evropian. Megjithatë, si me postulatin amerikano-francez edhe me 
shprehjen “Liria, Siguria dhe Drejtësia”, nuk mund të thuhet se përcaktohen 
drejtimet  e të drejtave dhe detyrimeve ligjore, edhe pse kjo çështje përcaktohet 
imtësisht në dokumentet themelore ligjore të BE-së.Nga këndvështrimi i filozofisë 
politike, sistemi i drejtësisë penale duhet të jetë në ekuilibër midis ‘lirisë, sigurisë 
dhe drejtësisë’. Sido që të jetë, ekzistenca terminologjike e “lirisë, sigurisë dhe 
drejtësisë” është një pikë e  rëndësishme për shkak te karakterit aspirant i Bashkimit 
Evropian; Për vet faktin që është bërë sinonimi i BE-së në përpjekjet për të ndërtuar 
një sistem të drejtësisë penale, që lidh sistemet e drejtësisë të shteteve anëtare të BE-
së, e bënë të veçantë dhe interesante çdo ndërmarrje për të organizuar dhe kuptuar 
shtyllën e tret të BE-së. Pra, këto tre koncepte do të përdoren si retorika bazë në 
kuadrin e të Drejtës Penale Evropiane. 

1. Katër lirit e AFSJ-së 

Duke pasur parasysh interpretimin tradicional të Lirisë, në kontekstin e të drejtës 

penale dhe organizimin institucional të AFSJ-së ankthi zvogëlohet. Është joshëse që 

të gjesh një variant të ‘lirisë’ si një frymëzuese të së drejtës penale. Në të vërtet fjala 

‘liri’ ka një domethënie shumë të saktë në ligjin e Bashkimit Evropian, ose më saktë 
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në ligjin e Komunitetit Evropian. Arritja  më e rëndësishme e BE-së është krijimi i 

tregut të përbashkët: si dhe  ashtuquajturat “katër liritë”,  lëvizjen e lirë të personave, 

mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, me këtë mendim, nuk është një supozim i 

paarsyeshëm se ‘liria’ e AFSJ-së që referohet në këto katër lirit tradicionale të ligjit të 

Komuniteti Evropian, e cila i përshtatë më shumë “Sigurisë dhe Drejtësisë”. Ky 

supozim përforcohet më shumë pasi palët kontraktuese të Traktatit të BE-së, në 

parathënien e tij pohojnë se garantojnë: “lehtësimin e lëvizjes së lirë të personave, 

sigurimin e sigurisë të njerëzve të tyre, duke krijuar një zonë të lirisë, sigurisë dhe 

drejtësisë,  në pajtime me dispozitat e këtij traktati”.  

Megjithëse ky formulim nuk është përfundimtar, lë të kuptohet se lidhja midis 

lëvizjes së lirë të personave dhe të sigurisë së popujve të Bashkimit Evropian, ende 

nuk është e sqaruar. Por mund të themi se realiteti që krijohet brenda Bashkimit 

Evropian me lëvizjen e lirë të personave e bën BE-në përgjegjëse për mbrojtjen dhe 

sigurinë e këtyre personave. Prapëseprapë, kjo nuk nënkupton domosdoshmërish, se 

lëvizja e lire e personave në vetvete është një arsye për të rritur rrezikshmërinë dhe 

pasigurinë.  Ndërsa kjo dy kuptimësi është në thelb të diskutimit për sa i përket 

efektit të këtyre katër lirive në krijimin dhe zhvillimin e AFSJ-së. 

Nuk kam për qellim të diskutoj për kompetencat legjislative të BE-së në çështjet 

penale duke filluar nga realizimi i katër lirive.  

Ideja kryesore është se duke aplikuar katër liritë, do krijohet një situatë e 

përshtatshme për elementet kriminal nga zhdukja praktike e kufijve të brendshëm të 

BE-së. Kështu që nëse kjo ndodh BE ka krijuar terrenin e përshtatshëm për 

zhvillimin e kriminalitetit, si pasoj lind kompetenca për t’iu kundërvënë këtyre 
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efekteve negative, për të bërë të mundur arritjen e qëllimeve fillestare. Në këtë 

kontekste kompetencat që do ti vishen BE njihen si “Tepricat”317

  Pra, krijimi i tregut të  përbashkët supozohet të ketë pasur dhe vazhdon të ketë pasoja të 

rëndësishme në natyrën dhe shtrirjen e krimit në BE: heqja e pengesave të mbetura ndër-

kufitare dhe rritja e  aktivitetit ekonomike. 

.  

Me zbatimin e plotë të ‘katër lirive’ de facto gjendemi në një zonë të përbashkët të sigurisë së 

brendshme që përfshin të gjithë shtetet anëtare, të cilët rritjen ekonomike e interpretoje me: 

lehtësimin e veprimtarisë financiare ndër-kufitare dhe jo efektivitetin e kontrollit kufitar 

ndërmjet shteteve anëtare, këto arritje, kuptohen edhe si; heqja  e pengesave për azil-kërkuesit, 

emigracionin e paligjshëm dhe krimit.318

Fakti që;  ‘kriminelët, dhe në veçanti terroristët, nuk respektojnë kufijtë kombëtarë’, përveç 

kësaj, tregu i përbashkët e ka bërë shumë të lehtë udhëtimin në të gjithë Evropën, më lirshëm 

se forcat kombëtare të policisë’, të gjitha përmblidhen ‘në nevojën e një veprimi në nivel 

mbi-kombëtarë’.   

 

Sipërfaqësisht, këto pretendime janë bindëse, në atë që duket si logjike e shëndoshë. 

Por kur i analizën nga afër, është e vështirë për të konstatuar se çfarë saktësisht është 

thënë.  

Vetëm tregu i përbashkët ka shkaktuar një spostim  të strukturave të krimit? 

A ka shkarkuar Ai, një rritje të sasisë së kriminalitetit? 

A janë kriminelët, vërtet duke i shpëtuar policisë, duke përdorur disa nga sistemet të 

drejtësisë penale, më të favorshme si një parajsë të sigurt për aktivitetin e tyre 
                                                           
317 Ky model është nga L.N. Lindberg (1963), Politika, Dinamika e Integrimi Ekonomik Evropian, Stanford: 
Stanford University Press. 
318 Monar J. (2001), "Dinamika e drejtësisë dhe të punëve të brendshme: laboratorëve, dhe shpenzimet  ', Gazeta e 
Studimeve të Tregut të Përbashkët, 39 (4), 747-64, në f. 754. 
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kriminal pan-evropian?  Krimi i organizuar ndërkombëtar është një sfidë për të 

gjithë ne, si një dilemë.  

Por në disa vende të botës, ‘krimi i organizuar është në gjendje të mos përfilli 

Qeverinë, ose ti korruptojnë dhe pjesërisht ti zaptojnë ato’, aq sa BE para vitit 2004 

ishte e shqetësuar për zgjerimin, ‘në asnjë nga shtetet anëtare krimi i organizuar nuk 

përbënë një kërcënim për demokracinë kushtetuese dhe tregun e lirë’. Si një nga 

kushtet kryesore  për të qenë pjese e Bashkimit Evropian. Kjo, paraqitet si një nga 

sfidat më të mëdha të autoriteteve që aplikojnë ose kanë aplikuar dhe janë tanimë 

pjesë e BE-së. Por, pyetja është se; nëse pas zgjerimeve të fundit 2004 dhe 2007 kjo 

“statusquo” është përmbysur.? Muller pranon se: ‘ne nuk e dimë se sa biznese të 

përditshme janë të përfshira, ose janë në pronësi të grupeve ndërkombëtarë të krimit të 

organizuar319

Fijnaut ka vërejtur se: ‘për të gjitha shkaqet dhe qëllimet, është e pamundur të ketë një 

panoramë të përgjithshme të natyrës, së planë veprimit, mbi zhvillimin e krimit të organizuar 

ne BE dhe vendet e saj fqinje’.

’. Sepse nuk kemi asnjë mënyrë për të njohur strukturën organizative 

dhe për të arritur te këto grupe.  

320

Ekzistenca e rrjeteve ndërkombëtar kriminale në disa pjesë të botës ku kufjet mbeten 

pjesë e jetës ekonomike, vërteton pohimin e Bruggerman: organizatat kriminale 

internacionale kanë gjetur terren jo vetëm nga traktatet në lidhje me lëvizjen e lire të 

mallrave dhe personave. Ato janë ndihmuar në këtë proces nga boshllëqet ndërkombëtare, dhe 

nga pamjaftueshmëria e rregullave ndërkombëtare, si dhe nga ndryshimi në legjislacionet 

kombëtare, boshllëqet në të, dhe të metat e  ligjeve të shumë vendeve.  

 

                                                           
319 Gerhard O.W. Muller (2001), 'krimit transnacional: përkufizimet dhe konceptet ',  P. Uilliams dhe D. Vlassis 
(ed), ne Luftimin  e Krimit Transnacional – Konceptet, Aktivitete  dhe Përgjigjet, London: Frank Cass, në f. 16. 
320 Cyrille Fijnaut (2004), Bashkëpunimi policor ne, fushën e lirisë, sigurisë dhe  drejtësisë ", në Walker N. (ed.) 
Evropës; Zona e Lirisë, Sigurisë dhe Drejtësisë, Oxford:  Oxford University Press, në f. 267 
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Me pak fjale, rritja e kriminalitetit është si rezultat i dinamikës së globalizimit, i cili 

shumëfishon, intensifikon, aktivizon pabarazinë. I vetmi përfundim i arsyeshëm që 

mund të nxirret nga e gjithë kjo është se krimi i organizuar, gjithnjë është aktiv dhe i 

organizuar mbi baza ekonomike, ky nuk është një prezumimi i paarsyeshëm,pasi 

tregu i përbashkët dhe  katër liritë tij kanë efekt në këtë aspekt, edhe pse nuk ka të 

dhëna empirike që të përcaktojnë sasinë, ose për të konfirmuar këtë supozim.  

Raporti i EUROPL për krimin e organizuar (OCR), Vlerësimi për kërcënimin e krimit 

të organizuar (OCTA)  i konfirmojnë këtë konkluzion.  

Raporti OCR i 2005 theksin se OC (krimi i organizuar) ka marrë përparësi nga rritja e 

lëvizshmërisë, anonimiteti sociale dhe ulja e kontrollit të cilat janë karakteristikat e 

shoqërisë moderne’ ndërsa, në lidhje me forma të veçanta ë kriminalitetit, 

shfrytëzimi i mospërputhjeve mes ligjeve të BE-së dhe legjislacioneve kombëtare  për 

krimet të ndryshme dhe krimet kibernetike,  si dhe boshllëqeve në procedurat e BE-

së, për shembull, për sa i përket taksës së  TVSH dhe forma të tjera të mashtrimit’.321

OCR e vitit 2005,  thekson gjithashtu se zgjerimi nuk duket të ketë pasur një ndikim 

cilësor në krimin e organizuar.  

  

COTA e vitit 2006, krijon një mozaik të modeleve organizative në boten e krimit të 

organizuar, por veçanërisht në integrimin rajonal brenda kufijve të Bashkimit  

Evropës.  Sa i përket krijimit të ‘tregut të përbashkët’ Raporti i Evropolit nxjerr në pah 

një numër burimesh homogjene, që kryesisht kanë të bëjnë me dallimet  ndërmjet 

legjislacionet e shteteve anëtare si: taksat për alkoolin, skemat e ndryshme buxhetore 

të BE-së.  Megjithëse ende i pa përfunduar, Evropianizimi i të Drejtës Penale, 

                                                           
321 Raporti i Europol mbi Krimin e Organizuar ne BE-së 2005, në f. 8. 
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Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme, janë parë si masa për të kompensuar deficitin 

që do të lindi nga heqja e kontrollit në kufijtë e brendshëm.322

Duke i’u rikthyer përsëri teorisë së “Tepricave”, E cila nënkupton se; nëse në rrugën e 

integrimit Evropian, dalin çështje të cilave duhet tu jepet zgjidhje me masa të tjera shtesë, 

atëherë këto masa do të merren për të bërë të mundur vazhdimin dhe progresin e Bashkimit 

Evropian. Pra, për të bërë të mundur tregun e përbashkët, duhet të sigurosh aplikimin e Katër 

Lirive, por me aplikimin e katër lirive, krijohet një terren i përshtatshëm për lindjen e 

kriminalitetit, për të mos lejuar zhvillimin dhe krijimin e kriminaliteti duhet që të merren 

masa parandaluese dhe luftuese, si pasoj shtetet anëtare duhet ti atribuojnë disa nga 

kompetencat e tyre organeve komunitare për të bërë të mundur aplikimin e një sistemi 

drejtësie penale evropiane, edhe pse kjo mund të preke sovranitetin e tyre kombëtar.

  

323

2. LIRIA 

 

Në kontekstin e së Drejtës Penale të Bashkimit Evropian, ‘Liria’ mund të shikohet në shumë 

mënyra. Në këtë pjesë do të përpiqem të identifikoj atë version të ‘lirisë’  që ka shërbyer si 

objektiv AFSJ-së, dhe si pasoj ka justifikuar krijimin e të Drejtës Penale Evropiane. 

3.1 Liria në të Drejtën Penale 

Në teorinë e të drejtës penale termi liri është i lidhur me marrëdhëniet mes  individit 

dhe shtetit. Individi ka nevojë për një shkallë të rëndësishme lirie, e cila pengon 

ndërhyrjen e shtetit në aktivitetin e tij/saj. Kuptimi i saktë i kësaj marrëdhënie është i 

subjektiv pasi ndikohet nga marrëdhënia në të cilën individi e gjen veten në 

marrëdhëniet me shtetin.  

                                                           
322 Paul de Hert (2004), "Ndarja e kompetencave ndërmjet niveleve kombëtare dhe evropiane  në lidhje me 
drejtësinë dhe çështjet e brendshme ', në Apap J. (ed.), Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme në BE: Liria dhe 
Çështjet e sigurisë pas zgjerimit, Cheltenham, UK dhe Northampton, MA, USA: Edward Elgar,  në f. 71. 
323. Monar J. (2001), "Dinamika e drejtësisë dhe të punëve të brendshme: laboratorëve, faktorë Driving dhe     
shpenzimet  ', Gazeta e Studimeve të Tregut të Përbashkët, 39 (4), 747-64, në f. 754 
 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

29
9 

Ndërsa në këndvështrimin e të drejtës penale, themelore është marrëdhënia  

ndërmjet individit si një i dyshuar për një krim dhe shtetit nga ana tjetër si 

ndëshkuesin i individit përgjegjës për këtë krim. Përcaktimin e konceptit të këtyre 

marrëdhënieve e rregullon prezumimi i pafajësisë.  

Sistemet kombëtare të drejtësisë penale, kanë dispozita të shumta që garantojnë lirin 

e të dyshuarve dhe të pandehurve derisa ata mbeten si të pafajshëm dhe kështu 

prezumohet i pafajshëm. Kjo masë parandalon abuzimin nga ana e autoriteteve 

shtetërore që kanë monopolin e dhunës.   

Nëse i shikojmë me imtësi dispozitat e Traktatit të BE-së vërejmë se mbrojtja e 

“lirisë” në këtë drejtim nuk kishte shumë preokupim nga palët kontraktuese të 

Traktatit të Bashkimit Evropian. Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa sistemet 

kombëtare të drejtësisë penale i kushtojnë shumë rëndësi mbrojtjes së lirisë në këtë 

kuadër, tekstet e Traktateve të BE-së e kalojnë në mënyrë të heshtur këtë aspekt të 

lirisë. Por një sistem i drejtësisë penale që nuk përcakton rigorozisht mbrojtjen e 

lirive të dyshuarve,  paraqet karakteristika të një sistemi despotik qeverisjeje. 

Pikënisja e këtij diskutimi është se sigurimi i lirive të të dyshuarve dhe të 

pandehurve në procedurën penale janë të nevojshme, për të shmangur ndërhyrjet 

nga organet shtetit në atë që njihet si tërësia e integritetit të personit. Sepse, organet 

shtetërore që mund të përfshihen në këto çështje përbëjnë një rrezik për; integritetin 

fizik te personave pjesëmarrës në një procedim penal, pra këto liri duhen 

institucionalizuar. Kjo do të thotë, se të gjitha sistemet e drejtësisë penale kombëtare 

të Bashkimit Evropian përbëjnë kërcënime potenciale për individët nën juridiksionin 

e tyre. Bashkimi Evropian aktualisht, nuk ka një organ komunitar që të përbëjnë 

kërcënim ndajë integritetit fizik të shtetasve të BE-së. Edhe në ato raste kur iniciohet 

një veprimtari mbi bazë të instrumenteve të BE-së, zbatimi bëhet nga organet e 
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shteteve anëtare. Pra mos sanksionimi i këtyre lirive nga traktatet e BE-se është i 

kuptueshëm dhe i justifikuar: për  mbrojtjen e mjaftueshëm  të këtyre vlerave themelore, 

ekzistojnë ligje që rregullojnë veprimtarin e organeve që aktualisht paraqesin kërcënim për 

integritetin fizik të personit, si nga ana e konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut.324

Kohet e fundit po promovohet edhe një shkollë e mendimit akademik e cila ka në 

fokus objektivat e së drejtës penale.  Përkrahësit e kësaj shkolle kalojnë në 

perspektiv, kur asnjë nga ne nuk përfshihet në një procedim penal. 

 

 Ideja është; se shteti ka një përgjegjësi të realizoj bindjen ndaj ligjit e të gjithë 

personave që ndodhen nën sovranitetin e tij, për të ofruar sa më shumë siguri në 

territorin e tij për biznesin dhe shërbimet e tjera kundrejt personit. Përkrahësit e këtij 

interpretimi janë politikanët, me anën e të cilit mundohen të justifikojnë reformat në 

drejtuesin penal, edhe pse është vështir për të arsyetuar në këtë drejtim në lidhje me 

konceptin tradicionale të lirisë. 325

Kjo, sipas mendimit “liri nga frika” ka marrë rendësi së bashku me të ashtuquajturën 

“lufte kundër terrorizmit” dhe parandalimin e akteve të tilla, për këtë u krijuan 

institucione të posaçme  në traktatet e Mastrihtit dhe Amsterdamit.  

 

3.2 Siguria 

Ndonjëherë qëndrimi i BE-së është shumë kompleks, për të specifikuar çështje, të 

cilat duhet të jenë ose jo brenda kompetencave të saj. Deklarata publike e një PR-je, 

“Zëdhënësi i Marrëdhënieve me Publikun në BE” i jepe shume kuptim kësaj; “Çka është 

përtej mosmarrëveshjeve është në mbështetje publike në interes të Shtyllës së Tretë”. Edhe 

raporti i Barometrit Evropian i vitit 2000, gjithashtu nxjerr ne pah se; “publiku 

                                                           
324 A. von Bogdandy (2000), 'Bashkimi Evropian si një organizatë e të drejtave të njeriut? Njeriut  
dhe të drejtat themelore të Bashkimit Evropian ', Ligji i Tregu te Përbashkët Evropian, 37,1307-38. 
325  Shih,  T. Bler (2006), 'Unë nuk  shkatërrojnë liritë, e mbrojtur ata', The Observer, Londër 
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evropian e konsideron luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të drogës të barabartë me 

prioritet e mëdha të BE-së”.326 Bashkimi evropian mund të përfitoj nga i ashtuquajturi  

“outputi legjislativ”.327

a. Inputi legjislativ buron nga niveli i pjesëmarrjes popullore në   vendimmarrje, me anë të 

zgjedhjes së përfaqësuesve. 

 Niveli i legjitimitetit demokratik i çdo komuniteti politik 

mund te matet në lidhje me ‘inputin legjislativ’ dhe ‘autputin legjislativ’.  

b. Outputi legjislativ mate shkallën, me te cilën arritjet e qeveris korrespondojnë me 

dëshirat popullore.  

BE është kritikuar për mungesë te legjitimitetit demokratik, gjë e cila te habit për vet 

faktin sepse ne kuadrin e rritjes se kërkesave për te pasur një angazhim sa me efektiv 

ne çështjet e sigurisë së brendshme,  BE duhet të kishte përdorur outputi legjislativ 

në këtë sferë veprimi. Ndoshta, duke u bazuar te realitetet e reja në  Bashkimin 

Evropian  si nga realizimi i Katër Lirive dhe zhvillimi i një situate të re, në sigurinë e 

brendshme. Të cilat mund të mos jenë një nga principet e Tregut të Përbashkët, por 

gjithsesi mund të justifikojnë objektivat e AFSJ-së si dhe efektet  e tjera  që lidhen me 

sigurinë.  

3.3 Kompetencat dhe Rregullimet Institucionale 

Përveç se janë përmendur në preambulën e Traktatit të BE-se, si dhe në  dy 

artikujt skicues të AFSJ-së që  saktësisht përcaktojnë objektivat e BE-së.  

Se pari, Neni 2 i Traktatit të BE, përcakton se; BE ka si objektiv të kujdeset dhe të 

zhvilloj brenda Bashkimit Evropian një zonë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, në të 

cilën lëvizja e lirë e personave të sigurohet në përshtatshmëri me sigurinë e jashtëm 
                                                           
326 Denza, E. (2002), Shtyllat, Ndërqeveritar e Bashkimit Evropian, Oxford: Oxford  University Press,  
     në pp. 286-7. 
327 Shih, p.sh., K. Lenaerts dhe Desomer M. (2002), 'Modelet e reja kushtetuese në Evropë: mbi çështjen e 
legjitimitetit ', Tregu i Përbashkët Evropian Ligjit, 39, 1217-53. Si dhe përgjithësisht mbi  legjitimitetin input ', shih 
Fritz W. Scharpf (1999),  Qeverisës.Democratic dhe efikase  Europiane? Oxford: Oxford University Press 
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të kontrollit të kufijve, azilit, emigracionit dhe parandalimit dhe luftimin e krimit’. 

Titulli VI i Traktatit të BE  përcakton; ” bashkëpunimin policorë dhe gjyqësorë në 

çështjet penale”. 

Traktati i BE-së përcakton metodat të cilat AFSJ do ti zbatoj si: një  bashkëpunim të 

ngushtë ndërmjet organeve operative kombëtare zbatuese të ligjit, autoriteteve  

gjyqësore të Shteteve Anëtare, dhe afrimit kur është i nevojshëm i ligjit penale.  

Neni 29 i Traktatit të BE-së gjithashtu i referohet artikullit VI të Traktatit të BE-së, i 

cili  bënë një shpjegim të hollësishëm  të dispozitave që duhen aplikuar për të arritur 

objektivat. Një shpjegim i hollësishëm i bashkëpunimit midis organeve operative 

zbatuese të ligjit e gjejmë në Nenin 30 të Traktatit të BE-së, i cili përmend: 

‘bashkëpunimin ne çështje si:  

a. parandalimin, 

b.  zbulimin,  

c. hetimin penale,  

d. grumbullimin dhe shkëmbimin informacionit, 

e.  trajnimin e ekspertëve 

 Artikulli 30 përcakton se; Shtetet e Bashkimit Evropian duhet të promovojnë 

bashkëpunimin  ndërmjet Evropolit dhe autoriteteve kombëtare, me qëllim  që 

organet operative kompetencat si forcave e policisë të zgjerojnë bashkëpunimin duke 

koordinuar veprimtarin e tyre me agjencitë bashkërenduese te Bashkimit.  

 

Neni 30 i Traktatit  të Bashkimit Evropian përcakton se dispozitat e Titulli VI të 

Traktatit të BE-së ‘nuk do të ndikojnë në ushtrimin e përgjegjësive aktuale, në lidhje me 

ruajtjen e ligjit, rendit dhe  sigurisë se brendshme në shtetet anëtare”. Bashkëpunimi 
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ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe harmonizimi i  aspekteve të veçanta të ligjit 

penale janë trajtuar në Nenin 31 pika 1 të Traktatit të Bashkimit Evropian. Ky artikull 

konkretizon kompetencat e BE-së në çështjet e së drejtës penale.  

Artikulli 31(1) siguron një baze ligjore për ndërhyrjen e BE-së në pesë fusha veprimit 

si: 

a. bashkëpunimi institucional ndërmjet autoriteteve kompetente; 

b. lehtësimin e procedurave të ekstradimit 

c. sigurimin e pajtueshmërisë së rregullave të aplikueshme për të bërë të 

mundshëm bashkëpunimin ndërmjet palëve 

d. parandalimin e konflikteve të juridiksionit 

e. hartimin dhe aplikimin e masave të përbashkëta ndëshkimore për vepra të 

tilla si: krimi i organizuar, terrorizmi dhe trafikimi i paligjshëm i dograve. 

Kryesore është pika (c) e Nenit 31(1) Traktatit Bashkimit Evropian e cila thotë se 

‘veprimi komunitar mbi bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale do të përfshijnë: 

sigurimin e rregullave të zbatueshme dhe të pajtueshme midis Shteteve Anëtare, që janë të 

nevojshme për të përmirësuar bashkëpunimin’. 

Për të arritur qëllimin e saj, BE ka një numër të madh instrumentesh ligjore në 

dispozicion, detajet e këtyre procedurave i gjejmë në Nenin 34 të Traktatit Bashkimit 

Evropian. Përpara se të shkojmë te instrumentet ligjore, Neni 34(2) përcakton tre 

aspekte të procesit legjislativ në përgjithësi. 

Se pari, ndryshe nga ligji i Këshilli i Evropës, Komisioni e ndanë këtë detyrim 

legjislativ me shtetet anëtare.  

E dyta, Parlamenti Evropian nuk ka pushtet mbi hartimin e instrumenteve ligjore. 

Kontributi i tij i vetëm është shprehur në Nenin 39(1) të Këshillit të Bashkimit 
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Evropian që i japë Parlamentit Evropian vetëm të drejta konsultative në miratimin e 

çdo vendimi, vendimeve ose projekt konventave, për të cilën Parlamentit Evropian i  

jepen të paktën 3 muaj kohë për të përgatitur opinionin e tij konsultative. Këshilli 

Evropian nuk është i detyruar të marrë parasysh opinionin e parlamentit.  

Se treti, miratimi i instrumenteve ligjore kërkon unanimitetin e këshillit. 

Neni 34(2) , rendit katër instrumentet legjislative me anë të së cilave Bashkimi 

Evropian, mund të ndërmarr nisma në fushën e të drejtës penale:  

a. Qëndrime të përbashkëta, të cilat shërbejnë për të vendosur afrimin e 

Bashkimit Evropian në çështje te veçante; 

b. Vendimet kuadër që miratohen “me qëllim përafrimin e ligjeve dhe 

rregulloreve të shteteve anëtare”; 

c. Konventat 

d. Dhe vendime të tjera që janë miratuar në përputhje me objektin e këtij titulli; 

Këto instrumente mund te përdoren nga organet, qe kanë marrë përsipër 

përmirësimin dhe zhvillimin e së drejtës penale Evropiane. 

3.4 Siguria e  brendshme dhe  rrethanat e jashtëzakonshme 

Marrëveshja institucionale e BE-së,  për veprimin në fushën e së drejtës 

penale, dhe preokupimi mbi sigurinë e brendshme, strukturoret nga dispozitat e 

Traktatit Bashkimit Evropian mbi drejtuesin penale. 

Por kjo nuk do të thotë se këto dispozita e kthejnë BE-në, në një faktor të pavarur në 

çështjet e sigurisë së brendshme. Pasi dispozita të tilla si Neni 33 i Traktatit të  

Bashkimit Evropian, sigurojnë vazhdimin e përgjegjëses së shteteve anëtare për 

“ruajtjen e ligjit, rendit dhe sigurimin e sigurisë së brendshme”, dhe Neni 35(5) 
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Traktatit të Bashkimit Evropian, vendimet e  ECJ-ja nuk kanë juridiksion, në 

zbatimin e ligjit operacional mbi shtetet anëtare’.  

3.4.1 Katalogu i Kompetencave, vë theksin mbi bashkëpunimin ndër-kufitar 

ndërmjet autoriteteve kombëtare të zbatimit të ligjit, pasqyron gjithashtu atë që 

ndoshta mund të përshkruhet si filozofia frymëzuar nga Titullit VI të Traktatit të 

Bashkimit Evropian: dëshira e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian, për të  rritur 

efektivitetin e sistemeve të tyre të sigurisë së brendshme në lidhje me kërcënimet që mund ti 

kanosen  rendit publik.  

Në këtë drejtim, Bashkimi Evropian  shikohet si një Shtesë represive cilësore,  si filial 

qendror i  sistemeve kombëtare të drejtësisë penale.  

Në shtete anëtar tani mbizotëron opinioni se Bashkimi Evropian është një aktor 

politikë i avancuar në vetvete, me një të drejt të pavarur nga shtetet anëtare. 

Ngjarjet e në arenën ndërkombëtare, të cilat i kanë tronditur qytetarëve ndjenjën e 

sigurisë, kanë përforcuar katalogun kompetencave orientuese,  në çështjet e sigurisë në 

mënyrën që të merren iniciativa të vërtetë.  

Fatkeqësisht, në vitet e fundit  ka pasur shumë raste që kanë tronditur dimensionin e 

sigurisë së brendshme, brenda Bashkimit Evropian dhe jashtë tij, të cilat kanë rritur 

bindej popullore për ‘veprimin’. 

Nuk ka dyshim se ngjarje të tilla si: 11 Shtatorit, Bomba kamikazë në stacionin 

Atocha në Madrid më 3 Mars 2004, Bomba ne Metronë e Londrës më 7 Korrik 2005, 

dhe në përgjithësi situata e sigurisë globale, kanë pasur ndikim të madh në sistemin 

e drejtësisë penale dhe sigurinë e brendshme, në të gjitha shtetet . 

Për sa i përket Bashkimit Evropian, ai është i shqetësuar, nga prodhimi i madh i 

ligjeve në vitin 2002, në lidhje me çështjen e dy vlerave ‘vlesë/cilësisë’, ky mbi-
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prodhim, legjislacioni ndodhi pasi Këshilli Evropian ndjeu nevojën për të treguar se 

Bashkimi Evropian mund ti përgjigjet në mënyrë adekuate këtyre ngjarjeve 

traumatike.  

Në këtë kohë,  krijohen aktet legjislative shumë të rëndësishme si; Vendimet Kornizë të 

Këshillit Evropian për Mandat Arrestin Evropian EAW-në328, Përkufizimi  i  Përbashkët mbi 

Terrorizmin329, dhe Vendimi i Këshillit për  Ngritjen e Eurojust.330

Është e vërtet të thuhet, se të tilla hapa nuk do te ishin ndërmarr kurrë, përpara 11 

Shtatorit.  

 

Në këtë pikë, patjetër duhet të themi se bota ka hyrë në një rend të ri, pas 11 

Shtatorit. Arritjet në fushën legjislative të Bashkimit Evropian pas 11 shtatorit e 

pasqyrojnë definitivisht këtë, gjithashtu duhet theksua se institucionet e Bashkimit 

Evropian në fushën e të drejtës penale mbeten të njëjta në thelb, që nga nënshkrimi i 

Traktatit të Amsterdamit në vitin 1997.  

Neni 61 pika b, TFEU  ‘Traktatit të Funksionimit te Bashkimit Evropian‘, është një  

dëshmi e  drejtpërdrejt për rëndësinë e posaçme, që ka  implementimi  i legjitimitetit 

të Bashkimit Evropian, në çështjet e drejtësisë penale, efektet e tij në lirinë 

individuale.  

Ky nenë; bën një lidhje të veçanta, “ndërmjet politikave të ndryshme, në  fushën e 

bashkëpunimit  gjyqësore në çështjet  penale ' dhe ' bashkëpunimit policor ', protokollet ‘mbi 

rolin e parlamenteve kombëtare në Bashkimin Evropian ' dhe  ‘mbi kërkesën e parimeve të 

subsidiaritetit dhe proporcionaliteti'. Megjithatë, këtij  neni   duhet ti japim një rëndësi  

                                                           
328 Vendimit Kuadër i Këshilli  2002/475/JHA për luftën kundër terrorizmit (OJ L 164, 22/6/2002,f.3  
329 D. Flore (2002), ‘Le mandat d’arrêt Européen: première mise en Oeuvre d’un Nouveau  Paradigme de la 
Justice   Pénale Européenne’, Journal des tribuneaux (6050), 273–81. 
330 S. Scott-Dagllas, f. 220. 
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simbolike, vetëm për shkak se aplikimi i të gjitha procedurave të parashikuara në 

Protokoll për,  'rolin e parlamenteve kombëtare' në miratimin e legjislacionit, aplikimi i 

parimit të subsidiaritetit  dhe proporcionaliteti  në të gjithë legjislacionin, për  fushat 

e përbashkëta.  

3. Drejtësia 

Gjatë diskutimit të dy koncepteve – ‘lirisë’ dhe ‘sigurisë’ – kemi dhënë argumente shumë të 

madh në drejtim të pjesës së tret ‘drejtësisë’. Ndoshta është pak artificiale, për ta diskutuar në 

këtë nënndarje të këtij kapitulli. Por, do të diskutojmë për ‘drejtësinë’ në kuptimin e dhënë  

drejtësisë, në drejtimin e drejtësisë penale. Gjithsesi ky argumentim është shumë i 

rëndësishëm për vet faktin se referon kompetencat e Bashkimit Evropian,  nën Titullin VI 

Traktatit të  Bashkimit Evropian.  

3.1 Tepricat Dytësore ‘sekondare’ 

Që nga hyrja në fuqi e AFSJ-së, janë miratuar shumë ligje, për sa i përket  sigurisë, 

politikave represive, këto zhvillime kanë konfirmua friken e komentuesve te 

Bashkimit Evropian, e cila konceptohet si një mungese ekuilibri,  e cila rritë 

argumentimin që i referohet ‘Tepricave Sekondare’, shumica e autoreve janë në të 

njëjtin mendim në lidhje me këtë çështje.  

Përkrahësit e parimit të intervenimit të Bashkimit Evropian  në të drejtën penale, në 

bazë  të teorisë së ‘Tepricave Klasike’, që në thelb, janë një  argument i cili fillon nga 

premisat themelore të drejtësisë penale, të cilat,  veprojnë  në një zonë që kombinon 

një numër të pandara aspektesh, të cilat mund të përshkruhen, si një baraspeshë 

ndërmjet interesit të shumicës për një nivel të lartë sigurisë dhe detyrës për të 

respektuar të drejtat e individëve të përfshirë në një procedim penale, si të pandehu 

ose si dëshmitare.  
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Nga ana tjetër, përkrahësit e ‘Tepricave Sekondare' këmbëngulin se; 

në qoftë se Bashkimi Evropian, përfshihet në çështjet e  zbatimin të drejtësisë penale, 

kjo  nuk mund të injorojë qëllimin  dhe përfitimet që ka sjell Evropianizimi i  së 

drejtësisë penale.  

Në komentimin e  EAW, Alegre dhe Leaf, argumentojnë: " Se zgjerimi i bashkëpunimit 

policor-gjyqësorë është rritur për shkak të rritjes së problemeve ndër-kufitare në lidhje  

krimin, pasi kriminelet përfitonin nga liria e lëvizjes, të gjithë elementet e drejtësisë penale në 

shtetet anëtare duhet janë një shqetësim për Bashkimin Evropian si një tersi e vetme.”331

Konkluzioni është se bashkëpunimi në çështjet e drejtësisë penale në Bashkimin 

Evropian ka qenë shumë të ndrydhura,  elementet që i mungojnë janë aktet 

procedurale që rregullojnë,  vetëmbrojtjen dhe të drejtën e mbrojtjes.  

Në këtë drejtim, Peers  është kategorik: "integrimi i mëtejshëm ligjor i së drejtës duhet të 

jetë stërkit në përcaktimin e balancës ndërmjet palës akuzuese dhe palës mbrojtëse’,

 

33283 për 

sa i përket “Eglaite  des armes” legjitimitetit të forcës’.333

 Për përkrahësit  e ndërhyrjes së Bashkimit Evropian në fushën procedurale, çështja e  

masave mbrojtëse, është një çështje  simetrikisht e  domosdoshme: asnjë sistem i 

drejtësisë penale, në çdo hap të zhvillimit të tij, nuk mund të jetë i plotë pa 

 Edhe pse ndikimi te individët 

është i ndryshëm, gjë e cila ka bërë një zhvillim të njëanshëm të dimensionit 

evropian të procedurës penale. 

                                                           
331 S. Alegre dhe fletë M. (2004), 'njohje reciproke në bashkëpunimin gjyqësor Evropian: një hap shumë i larget, 
apo shumë i shpejt? Studim i çështjes - urdhër arresti evropian ',  European Law Journal, 10 (2), 200-217, në fq 215 
332. S. Peers (2000), Ligji për Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme BE-së Harlow:, në f. 187. 
333 'Barazia e armëve' mbi  idenë se prokuroria dhe mbrojtja kanë mundesi të barabartë procedurale për të 
ndërtuar çështjet  e tyre, në kontekstin e ECHR, shih,  Stavros S. (1993), Garancitë personale e te akuzuarrit Në 
bazë të nenit 6 të konventes evropiane per te drejtat e Njeriut: Një Analizë e zbatimin e Konventës dhe një 
Krahasimi me Instrumente të tjera, Gjermani , Boston dhe London: Martinus Nijhoff  Publishers,Robert Schuman 
dhe Université de Strasburg (raporti) (1996), Les nouveaux développements du procese të  barabartë au sens de 
la Konventës européenne des droits de l'homme, Bruxelles: Bruylant 
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sistemimin e çështjes procedurale të masave mbrojtëse, më saktë;  'meqë jemi në 

zhvillimin e kompetencave të përbashkët,  të policisë në nivel të Bashkimit Evropian, atëherë 

duhet gjithashtu të zhvillojmë "Masat Mbrojtëse Evropiane"  sepse janë të nevojshme për 

mbrojtjen e lirive civile',334  thjesht, sepse këto veprojnë 'si një kundërpeshë e 

domosdoshme, në kuadrin e teorisë së "kontrollit  dhe balancave" në fushën e bashkëpunimit 

gjyqësor në çështjet penale .335

Frymëzuar nga përdorimin i suksesshëm i konceptit të ndërhyrjes,  në ndërtimin e 

tregut  të përbashkët, Këshilli Evropian për çështjet e Drejtësisë dhe Çështjet e  Brendshme, 

në konferencën e  Temperës në tetor 1999, si dhe deklarata e  Këshillit Evropian mbi 

njohjen reciproke do të jetë 'themeli' i ndërtesës së AFSJ-së.

  

336

“derisa një shtet cilido  mund të merret me një çështje të caktuar, në të njëjtën ose në mënyrë 

të ngjashme si  vetë shtetit, rezultatet janë pranuar si të barabartë me vendimet e një shteti të 

pavarur”.

  

Për ekzekutimin e kësaj deklarate, Komisioni Evropian përpunoi konceptin, për të 

shpjeguar kuptimin e këtij  pranim mbi juridiksionet kombëtar që; 

337

Pa dyshim përkrahësit e ‘Tepricave Sekondare’ argumentojnë se; Komisioni 

European arrin në përfundimin se; "shtetet duhet të sigurojnë që trajtimi i të dyshuarve, 

dhe të drejtat e mbrojtjes, jo vetëm që nuk do të shkelen  nga zbatimi i parimeve të ‘njohjes se 

ndërsjellët’, por që edhe ‘masat mbrojtëse do të përmirësohen përmes këtij procesit '. 

 Për Komisionin, njohja reciproke kërkon 'besim: “jo vetëm besimi te 

përshtatshmëria e partnerëve për rregullat, por edhe se këto rregulla janë aplikuar me 

korrektësi”. 

                                                           
334 Sarah Ludford (2004), 'Një JHA politikën e BE-së: çfarë duhet të përbëhet  ajo? ",     Në Apap J. (ed.) Drejtësinë 
dhe Çështjet e Brendshme në BE: Liria dhe Çështjet e sigurisë pas zgjerimit,  
    Cheltenham, UK dhe Northampton, MA, USA: Edward Elgar, në f. 27. 
335 M. Jimeno-Bulnes (2004), 'Pas 11 shtator: luftën kundër terrorizmit në kombëtare  dhe ligjin Evropian. 
Substanciale dhe procedurale rregulla: disa shembuj ', Gazeta e ligjit evropian J10 (2), 235-53, në f. 252. 
336 Konkluzionet e Këshillit Evropian te Tempere 15-16 tetor 1999, ne para. 33. 
337 Njohja reciproke e vendimeve përfundimtare në Çështjet Penale (COM (2000) 495),      26/7/2000,    në f. 4. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

31
0 

Në vitin 2001, nga Komisioni dhe Këshilli u hartua një  dokument që përshkruan 

programin për zbatimin e parimit  të njohjes së ndërsjellët, që përfshinë dhe 

deklaratën e mëposhtme në parim: ‘zbatimi i parimit të përbashkët, për  njohjen e 

vendimeve penale në çështjet e presupozuara, se Shtetet Anëtare kanë besim në sistemet e 

drejtësisë penale të njëri-tjetrit,’ ky  besimi bazohet, në veçanti, në pohimet e tyre të 

përbashkëta për angazhimin në; ‘respektimin e lirisë, demokracisë dhe respektimit të 

drejtave të njeriut, lirive themelore dhe sundimin e ligjit’.338

Për Komisioni Evropian, ky argumentim domosdoshmërish nënkuptohen një 

mandat për të vepruar në fushën procedurale të masave mbrojtëse.  

    

Kjo rezultoi me hartimin e; Green  Paper e vitit 2003.339 E pasuar nga një propozim 

konkret për vendimin kuadër,  në vitin 2004. 340

Propozimi argumentonte  se Neni 31 (1) (c) BE, padyshim i hapi rrugë një  

baza ligjore minimale për harmonizimin e të drejtave procedurale penale, pasi kjo do 

të përmirësojë besimin reciprok i cili, është i nevojshëm për njohjen reciproke, pasi 

'është i nevojshëm  përmasimi i bashkëpunimit . 

 

Pra, polemika në lidhje me bazueshmërin e argumentit mbështetur në Tepricat 

Sekondare ka gjasa të vazhdoj. Pavarësisht nga dështimi përfundimtar i propozimin, 

Komisioni Evropian mbetet i angazhuar në parimin, edhe pse deklarata  e Këshillit 

Evropian mbi  negociatat është i mbështetur nga një numër i madh i shteteve 

anëtare.  

                                                           
338 Programi për zbatimin e parimit të njohjes se përbashkët  vendimeve në çështjet penale (OJ C 12, 15/1/2001, 
pp. 10/22), Hyrje, në f. 10. 
339 Green Paper, mbi procedurat dhe masat mbrojtëse për të dyshuar, të pandehurit në proceduar penale ne 
Bashkimit Evropian (COM (2003) 75 final). 
340 Propozimi për një Vendimi kornizë të Këshillit të mbi disa të drejtave procedurale penale në  procedurën ne te 
gjithë Bashkimin Evropian (COM (2004) 328). 
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Parimi këshillimor i ligjit të Bashkimit Evropian në përgjithësi dhe aq më tepër në 

shtyllën e tret duhet të respektohet. Sa më sipërm, justifikimet, objektivat dhe 

kompetencat e Bashkimit Evropian në çështjet e drejtësisë penale e janë bërë të qarta, 

si pyetje  teorike në themelet e ngritura nga AFSJ-ja shpjegimet,  janë larg nga të 

zgjidhjet.  

Edhe pse janë të  hapura për kritika nga shumë këndvështrime, megjithatë është  

çështjet e ‘sigurisë’, të paktën mund të thuhet se kanë siguruar një analize  koherent, 

për te justifikuar krijimin  e AFSJ-së, duhet të bëhet e qartë; ‘se veprimin  në kuadrin 

e AFSJ-së, ka hyrë në objektiva e mëdha të Bashkimit Evropian.  

Drejtësisë penale nënkupton; ‘pushtetin me anën e të cilit shoqëria  justifikon përdorimin e 

sanksioneve ndajë individëve’. Si e tillë nevojitet një organizim dhe implementim 

shumë i mirë i kësaj të drejte, se sa justifikimet të dobëta në rastin më të mirë dhe në 

rastin më të keq konkluzione haptazi të gabuara, mjaft të dyshimta vërtetueshmërin  

empirike. 

Këto objektiva janë një realitet i cili është shume ideologjik, dhe nga  'objektivat'  e 

nënkuptuara të Bashkimit Evropian, si në rastin e 'Tepricave',  

ose përcaktimin e asaj që përbën një gjendje të jashtëzakonshme në rastin argumentit 

bazë te 'sigurisë'.  

Ndoshta pavarësisht paraqitjes, nuk jemi kundër zhvillimit të tanishëm të drejtësisë 

penale në Bashkimin Evropian. Shqyrtimi në detaje i aspekteve bazë të AFSJ-së, do të  

ndihmojë për të shpjeguar shumë prej problemeve dhe mospërputhje që shqetësojnë  

Drejtësinë Penale  Evropiane. 

4. KONKLUZIONET 
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Ajo që shpresoj të kanë arritur  në këtë punim, është një përafrim  pozitive për  

qëllimet  dhe idealet së drejtës penale të Bashkimit Evropiane.  

Në lidhje me zhvillimin  sociale, ekonomike dhe politike të Integrimit Evropian, 

kryesisht si rezultat i  iniciativave të BE / KE.  

Megjithatë, përfundimisht besojnë se ky zhvillim në kontinentin tonë ka nevojë për 

një rishikim substancial  favor të drejtësisë penale, pasi definicioni është se ky 

zhvillim duhet të marr miratimin e shtetasve që jetojnë dhe do të kenë pasoja të 

drejtpërdrejta nga këto ndryshime.  

Institucionet  që kanë marr përsipër zhvillimi dhe harmonizimin e AFSJ-së po i 

kushtojnë një rendësi të madhe faktit të njohjes dhe marrjes së miratimit nga ana e 

shtetasve të komunitetit Evropian për këtë çështje. 

Por, në të njëjtën kohë, inkuadrimi aktual i AFSJ-së është në krizë nga dështimi i 

implikimit teorik i së drejtës penale në nivel Evropian.  

Në veprimet  legjislative, shpalljet  gjyqësore, raportet zyrtare, etj, baza për mos 

pranimin e risive, me ndikim të gjerë teorike dështojnë, pasi fillojnë të  merren me  

çështjet teorike themelore.  

Duke parë ligjin penal të BE-se dhe drejtësinë sot, përballet me organe të 

rëndësishëm të së drejtës që ndikojnë potencialisht në shumicën e çështjeve të 

drejtësisë penale. Pra, pikënisja për çdo kërkim mbi natyrën e së drejtës penale të BE 

dhe të drejtësisë duhet të jetë mbi kuadrin ligjor ekzistues.  

Edhe pse organet vendimmarrëse të komunitetit evropian nuk kanë arritur të marrin 

në konsideratë teoritë  potenciale dhe implikimet  konceptuale të veprimeve të tyre, 

kjo nuk e përjashtoi mundësin se këto veprime në fakt kanë rezultuar në një 

ridimesionimin të së drejtës penale. Prandaj, arsyeja që po përballemi me një 
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rikonceptim të së drejtës penale të Bashkimit Evropian është si rezultat i detyrave të 

rëndësishme që i janë ngarkuar AFSJ-së. 

Kjo çështje teorike duhet të paraprihet me një politik të përshtatshme nëse 

rishqyrtimi është i pranueshëm  dhe i dëshirueshëm. Rëndësia e këtij aspekti teorik 

është koncepti që ne kemi, pasi çdo sistem i së drejtës penale udhëzon dhe përcakton 

interpretimin dhe zhvillimin e instrumenteve të  ndryshme për vënien e saj në 

zbatim.  

Pra mund të  themi se asnjë ligj nuk mund të interpretohet dhe zbatohet jashtë 

kontekstit te tij. Nëse ligjvënësit nuk arrin të sigurojnë kontekstin teorike, një 

kontekst i tillë duhet të përcaktohet  nga vet legjislacioni. Pasi,  sot  njëra anë, Shtetet 

Anëtar dhe nga ana tjetër institucionet e BE-së janë të vetëdijshëm se ndryshimet e 

kushteve të mjedisit në bashkimin evropian, kërkojnë zgjidhje për të lehtësuar 

efektet e lëvizje, por edhe pasi BE paraqet një mundësi për rritjen e zbatimit efektiv 

të ligjit.  

Prandaj sot qëndrimi ndaj bërjes së të drejtës penale evropian është një e mirë që i 

behet sistemit te drejtësisë penale. 

Por ekziston edhe një pakicë e cila i shikon këto praktika të penalizmit të Bashkimit 

Evropian, nga këndvështrimi klasik i koncepteve të së drejtës penale, dhe janë të 

mendimit se këto ndryshime do të prekim koncepte të mprehta të së drejtës penale, 

si sovraniteti kobtare.  

Por, siç e pamë, në shembujt në lidhje me përparimet legjislative të tilla si EAË dhe 

interpretimit ECJ të parimit “ne bis in idem”  të shprehura  Nenin 54 CISA, është duke 

u bërë gjithnjë e më e vështirë përparimi i kërkuar në kuadër të Integrimit të 

Bashkimit Evropian, ruajtja e instrumenteve ligjore që ruajnë të paprekur 
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sovranitetin kombëtare mbi drejtuesin penale, prandaj do të ishte e dobishme që 

përgjegjësit për ndërtimin dhe zhvillimin e AFSJ-se, të ndalojnë dhe të reflektonin 

mbi çka saktësisht janë duke ndërtuar. 

Nga perspektiva metodologjike, ligjvënësit e BE-së përdoren një rrjet të gjerë të 

mjetesh. Në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, metodologjitë kryesore janë dy;  

a. njohja reciproke , 

b. përafrimi i legjislacionit, 

Gjithashtu, zgjedhja e arsyeshme është; alternativa  më e qarte kur alternativat e tjera 

nuk janë te qarta. Ekziston mundësia se njohja reciproke është menduar si një mënyrë 

nga shtetet anëtare për të nxitur bashkëpunimin pa pasur nevojë për përafrime ose, 

harmonizimin e legjislacioneve kombëtare. 

Në të njëjtën kohë, është e qartë për të gjithë se bashkëpunimi në disa  

aspekte të ligjit penal të kërkon përafrim të legjislacionit.  

Nuk ka një marrëveshje paraprake se të dyja këto janë të nevojshme në 

metodologjinë e  të drejtës penale të BE-së,  pasi është e përshtatshme për t'u 

përdorur si një kundërshtim në çështje të tjera.  

Për shembull, shpesh është thënë se; vetëm me përafrimin pa njohje reciproke lindin 

mundësitë për të bërë padrejtësi të madhe.341

Iniciativat dhe përpjekjet e BE-së për të rritur dhe për të lehtësuar bashkëpunimin 

gjyqësor, janë ndërmarr  në kuadër të bashkëpunimit policore për efektëshmërin e 

luftës ndaj  krimit ndër-kufitare. 

 

                                                           
341 Shih,  Weyembergh A. (2004), Harmonizimi i legjislacioneve: condition de l’espace pénal européen et  
révélateur de ses tensions,, Bruxelles: botimet de l'Université de Bruxelles 
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Metodologjia e përdorur nga BE-së ka qenë rritja e bashkëpunimit praktik  

kombëtare në mes të agjencive të zbatimit të ligjit.  

Duke vepruar  përmes, krijimit, forcimit dhe koordinimin të veçantë, të  

agjencive të tilla si Evropol dhe krijimin e një fondi të përbashkët të dhënash, duke 

siguruar një qarkullim të informacionit të brendshëm ndërmjet policisë dhe 

autoriteteve të sigurisë mbi bazë të parimit të “disponueshmëris”. Deri diku, të 

gjitha këto mjete kërkojë të parandalojnë dhe minimizuar tensionet, për shkak të 

faktit se institucionet kombëtare priren të jenë të dyshuese në vetvete, për mënyrat 

që janë ndjekur jashtë vendit të tyre. Njohja reciproke ka shumë mbështetje nga 

shtetet anëtare ku ngurrimi është i madh për të paraqitur elementet e huaj në 

legjislacionin kombëtar. Afrimi, nga ana tjetër, është i preferuar nga ata që nuk 

besojnë tek të tjerët duke ' ti marrin si të sakta' rregullat zakonisht të pranueshme. 

E gjitha duket se vjen për shkak të besimit, çfarë u  diskutua në më lartë në 

Kapitullin 4 tregon se çështja e besimit reciprok është shumë vendimtare  për sa i 

përket aplikimit potencial dhe instrumenteve aktuale të AFSJ.  

Gjithmonë është prononcuar efekti gjyqësore që ka ekzistenca e' besimit reciprok'.342

Duhet shumë imagjinatë dhe vullnet i mirë, për të pranuar imazhin e përbashkët të 

besimit që kanë “shtetet anëtare” ndaj njeri-tjetrit.  

 

Megjithatë, ajo që po vihet në dukej këtu duke përdorur një zhargon të thjesht është 

se; vërtet mungesa e besimit në sistemet e drejtësie të shteteve të ndryshme anëtare, 

bashkangjitur edhe skepticizmin e profesionisteve të caktuar në lidhje me disa 

aspekte reale ose imagjinare, të këtij sistemeve.  

                                                           
342 Shih Joined Rastet C-187/01 dhe C-385/01 diskutimi Gözütok dhe Brügge 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

31
6 

Gjyqësorët,  mund ose mund të mos i miratojnë personalisht pjesë të veçanta të 

legjislacionit që ata janë të mandatar për të aplikuar. Megjithatë, në funksionet e tyre 

gjyqësore, ata duhet ti referohen dhe ti zbatoj.   

Ndërsa të gjitha këto çështje shqetësojnë kureshtjen tone, Shteteve Anëtare dhe 

Institucionet e BE-së vazhdojnë të ndërtohen mbi parimet  e shtyllës së tretë. 

Siç e kemi parë, ndër të  tjera, tani BE-së përcakton instrumentet penale, kushtet për 

sekuestrimin e madhit të kapur, edhe gjithashtu përcaktimin parimeve thelbësore 

për trajtimin e të pandehurit, përpara institucioneve gjyqësore, si dhe procedurën e 

aplikueshme në lidhje me subjektet e ndryshme.  këto zhvillime kanë përfituar në 

masë te madhe nga shumë diskutime që janë bërë në lidhje me ndërtimin racional të 

sistemit. Roli i Parlamentit Evropian, nuk do të shkojmë aq larg, sa të themi se 

mungesa e drejtpërdrejt e kompetencave parlamentare në vendimmarrjen, i 

shkakton shkeljen e parimit të ligjshmërisë në ligj-bërjen e së drejtës penale 

Evropiane,4 Parlamenti është një qendër logjistike për diskutime dhe thirrje për 

përparim. 

Kontrollit parlamentar ka mundësin, për të kontrolluar disa praktika 

të tepruara legjislative në fushën drejtësisë penale të BE-së. Pa dyshim, veçanërisht 

institucionet e shtyllës se tretë, për sa i përket kërkesës së njëzëshme, për të 

parandaluar veprimet e e pa menduara.  

Aktualisht, drejtuesit e Vendeve Anëtare mund të ndërmarrin  iniciativa për 

miratimin e legjislacionit pa pasur nevojë për të marrë opinionin apo pëlqimin e 

“institucioneve qeveritare”. 

Kompetencat e jashtme të ECJ në anulimin e akteve legjislative ofron mundësi të 

sigurte dhe të përkohshme  të kontrollit “a prioi” të nevojshme të ligjeve që bëhen në 
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hapësirat e BE-së. Kjo është veçanërisht e dukshme në lidhje me  

përpjekjet e vazhdueshme për të përdorur, ligjin penal për disiplinimin e fushave  të 

gjera të veprimtarisë njerëzore. Si rregulloret administrative që rregullojnë 

veprimtarit ekonomike, duke  i përforcuar dhe zëvendësuar me legjislacion penal.  

Por, para se të kërkojmë përdorimin e ligjit penal për të dënuar sjelle të cilat 

padyshim që janë të dënueshme, duhet më patjetër të bëjmë më parë strukturimin e 

bazës se legjislacionit penale ne kuadrin e BE-se.  

Këto zhvillime duhen bërë për ta ndryshuar dhe zhvilluar logjiken e të menduarit të 

ligjit penal si “ultima radio” në  shoqëri.  

Por lind pyetja, “a duhet të behet bashkimi evropian me mandat në të drejtën 

penale”? kësaj çështje tani për tani nuk i është dhënë shumë hapësirë në ligjin penal 

të BE  si dhe drejtësisë, të shpresojmë se roli i Parlamentit Evropian do ta ndryshojë 

këtë gjendje. 

Në kapitujt e mësipërm kemi deklaruar se sistemi i gjyqësore nën mbikëqyrjen e 

AFSJ është shumë e dobët. Në veçanti procedurat e detyrueshme paraprake për 

referim dhe mungesa e një ekuivalenti me nenin 226 Traktatit të BE për zbatimit të 

procedurës të Komunitetit Evropian, e cila paraqitet si pengës për të harmonizuar 

dhe zbatuar efektivisht detyrat e AFSJ. 

Nga një pikëpamje institucionale, AFSJ është shumë interesante. Shumë  subjekte 

debati dhe diskutime, të cilat ishin prezentë në fillimet e komunitetit Evropian, tani 

vërehen në kontekstin e ri të shtyllës së tretë  Një shembull i qartë është çështja e 

supremacisë, tani ajo është transferuar në çështje të shtyllës së tret, për pasoj lindin 

edhe kufizimet. 
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 Vendimi i ECJ në çështjen  Pupino, 6 edhe pse 'supremacia' nuk ishte shprehimisht 

rend i ditës, gjatë debatit gjyqësor u diskutua në lidhe me zbatueshmrinë e këtij 

institucioni në ligjit penal dhe drejtësinë e  BE padyshim. Ndër të tjera deklarata 

zyrtare e   Bundesverfassungsgericht “Gjykata Kushtetuese” Gjermane, pranoi  

aplikimin e parë në gjykimin EAË-se  duke e përfshirë në ligjin penal gjerman, kjo do 

të thotë se, disa gjykata kushtetuese kombëtare janë të gatshme, për të ndihmuar në 

formimin e ardhshëm të së drejtës penale dhe drejtësisë së Bashkimit Evropian.  

Edhe pse Këshilli unanimisht është shprehur për të rritur interesin në lidhje me 

çështjen e kompetencave dhe bazës ligjore.   

Kompetencat dhe baza ligjore nuk janë e njëjta gjë, pasi BE-ja ka një baze ligjore 

formale për të nxjerre ligje brenda një sfere të caktuar, kompetencat e saj për të bërë 

këtë do të jenë të kushtëzuar nga një numër faktorësh të tjerë, të tilla si; subsidiaritetit, 

proporcionaliteti dhe, nganjëherë, të provat empirike në dispozicion.  

Për sa më sipër, është i vërtet fakti për ligjin e BE/KE në përgjithësi, por në shtyllën e 

tretë,  faktin se Këshilli i nxjerr ligjet unanimisht ka çuar në disa mosmarrëveshje për 

çështjet e bazës ligjore dhe kompetencave dhe çështjet e vullnetit politik dhe përshtatshmërisë.  

Një numër  autorësh dhe institucionesh në thelb pohojnë se çështja e kompetencave 

është  e lidhur drejtpërsëdrejti  me kërkesën unanime. 

Ata argumentojnë se, në qoftë se Këshilli është i njëzëshëm, BE është kompetente. Ne 

e dimë se kjo është false, jo për ndonjë  arsye tjetër, por sepse  ECJ pranon gjykimin e 

legjislacionit të miratuar njëzëri.  

Por, çështjet më të mëdha fshihen pas gjithë kësaj, kjo lidhet me natyrën e ligjore të 

shtyllën se tretë të BE-së.  A është ajo  një pjesë integrale e BE-së, apo është një ndarje 

e formalizuarë  e  të drejtës ndërkombëtare publik? Ata të cilët janë të gatshëm që të 
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vë shenjën e barazimit me kompetencat unanime, e nënkuptojnë shtyllën e tretë me 

standardet e bashkëpunim të se drejtës ndërkombëtare publike. 

Kjo është një pozitë shumë e rrezikshme dhe duhet  të këmbëngulim me forcë  

mbi specifikat e BE-së përballë të drejtës ndërkombëtare publike. Ndërsa shtetet 

anëtare janë të lira për të përmbushur ende jashtë kuadrit institucional  

të BE-së të lidhë marrëveshje sipas të drejtës ndërkombëtare publike, por  në qoftë se 

ata zgjedhin të veprojnë brenda kufij të kornizës institucionale te BE-së, shtetet 

kombëtare duhet që ti respektojnë këto kërkesa te kornizës institucionale. 

 Ky debat është nënkuptuar në çështjen e ‘krimeve kundër mjedisit dhe ndotjes me burim 

anijet’, fatmirësisht ECJ ka marrë një qëndrim parimor të veçantë për këtë çështje. Kjo 

mund të kuptoje nga interpretimi qe  ECJ i bën nenit 47 traktatit te BE-së i cili 

deklaron se; asgjë në Traktatet e BE-së nuk do ti kushtëzoj kompetencat e  BE-së mbi  

Traktatet e Komunitetit Evropian. Sikur është pranuar nga argumentimi i  ECJ-se  se 

Shtylla e tretë është në thelb një forum komunitare nën ligjin ndërkombëtare, ajo nuk 

mund të anuloi vendimet kornizë mbi bazën se ato duhet të miratohen në bazë të 

Traktatit të Komunitetit Evropian. Fakti që ECJ nuk nënkupton është se  BE-ja duhet 

të shihet si një hapësire e tërë ligjore, me një shpërndarje të brendshme të 

kompetencave e cila duhet të respektohet pavarësisht nga unanimiteti i shteteve 

anëtare. 

 Thëne ndryshe, nëse  Shteteve Anëtare vendosin për të vepruar brenda kufij të 

strukturave te BE-së, ata kanë për të vepruar në pajtim me procedurat e caktuara nga 

struktura e zonës  se veçante. Është e qarte se shtyllat e strukturimit te komunitetit 

Europian nuk mund te shihen te veçanta ne urdhrat qe nxjerrin,  por thjesht si pjesë 

e një skeme të përgjithshme, ku rregullat procedurale te aplikueshme për 

veprimtarin legjislative te BE-se janë alokuar sipas temave me problematike.   
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Kjo specifik ligjore e BE-së, duke e pare si një te tërë është një element i rëndësishëm 

në debatin mbi efektet e masave institucionale miratuar nën ndonjë prej procedurave 

te ndryshme te saj. Konceptimi i  kompetencave seriket të BE-së vetëkuptuar është 

një argument ne favor te  argumentit  në favor të transferueshëmris se koncepteve te  

shtyllës se parë   si epërsia ndajë shtyllës se tretë.  

Një tjetër dëshmi për natyrën e veçantë të BE-së janë urdhrat e se drejtës 

ndërkombëtare, si dhe pasojat e padiskutueshme te  kërkesë për te miratuar akte 

ligjore me votim unanim  në çështjet e shtyllës se tretë, kjo merre rendësi pasi disa 

zhvillime te agjendës se AFSJ nuk janë pritur mire nga  disa Shteteve Anëtare duke i 

rezistuar. 

Marrëveshja e Shengenit e vitit 1985,  CISA në fillim vitit 1990 janë shembuj  

të kësaj, si dhe shembulli i traktatit te Prüm. Këto akte  të gjitha janë mbështetur mbi 

baza politikat e  BE-se, por krejtësisht te pa bazuara ligjërisht mbi bëz te traktateve. 

Tani marrëveshja e shengenit është përfshirë në ligjin e BE-se  dhe Traktati i  Prüm-it  

është drejte implementimit.  

Këto nisma te BE-se janë marre për te ndihmuar zhvillimin e BE-se, por janë 

kritikuar ashpër nga disa qarqe. 343

Edhe pse është i qarte fakti se të dyja nismat si  shengeni dhe Prümi  

përbëjnë përparime të rëndësishme në integrimin evropian. Pra është për te ardhur 

keq, se vetëm nga perspektiva politike, mund te mendohet zhvillime te cilat kane 

për qellim te përfshirjen  ne çështjet e BE-se te shtyllës se tret jashtë kornizës 

procedurale, pasi për shkak te  një pakice plan-prishës te shteteve anëtare nuk mund 

te bëhen përparime te mjaftueshme ne çështjet e shtyllës se tret.  

 

                                                           
343 Shih, E. Guild dhe F.Geyer (2006), ' Shengen, Prüm d ', ne  Qendra për Studime të Politikës Evropiane 
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Tashmë në Traktatin e Mastrihtit, mundësia e asaj qe sot njihet si “bashkëpunimi i 

zgjeruar” u vendos një hapësirë për ato shtete anëtare  qe dëshirojnë te arrijnë një 

ekuilibër te përbashkët për disa çështje me shpejt se disa shtete te tjera, e cila është 

një përpjekje për te mos krijuar hendeqe te pakapërcyeshëm ndërmjet legjislacionit te 

BE-se.  

Duke pasur parasysh qe Traktati i Prüm  u hartua jashtë kuadrit te BE-se, zgjerimi i 

bashkëpunimit me këto mekanizma është i pamundur për tu arritur ne një ekuilibër 

te pritshëm. Për këtë, dhe për shume çështje te tjera, Traktati i Reformës ka hedhur 

hapa te rëndësishme përpara, veçanërisht ne përcaktimin e rrethanave te 

‘Bashkëpunimit te zgjeruar’. Zgjerimi i bashkëpunimit është një opsion ne fushën e 

se drejtës penale nëse një mase për përafrimin e legjislacionit ka pro shumice e 

nevojshme dhe nëse,  një ose disa shtete anëtare janë te mendimit se masa ne fjale do 

te “preki aspektet  themelore te sistemit te tij te drejtësisë penale”.   

Siç është e theksuar me lartë disa masa ekzistuese, në mënyrë të veçantë në sferën e 

afrimit të ligjit penal substanciale, të cilat duken shumë te vështira për tu justifikuar 

në lidhje me parimin subsidiaritetit. Por patjetër mund te bëjmë një lidhje me 

tendencat ne rritje qe përfshin një fushë gjithnjë e me te madhe te drejtave te njeriut 

ne aktivitetet kriminale dhe me ndryshimin e idesë se ligji penal është një Ultima 

Ratio i Shoqërisë.   

Këto konsiderata, duhet  të shndërrohet në një argument të fortë në favor të parimit 

ligjshmërisë e të subsidiaritetit si një plotësues për parimin e akordimit te 

pushteteve. 

 Dështimi për të respektuar parimin e subsidiaritetit, përbën në fakt një dështim për 

të respektuar parimin e transferimit te pushteteve. Të dy ata janë të lidhur dhe, në 

qoftë se është një ligjshmëri.  
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Se fundmi dua t’ju kujtoj se; ne çështjet e drejtësisë penale Evropian duhet një 

reflektim i thellë për te kuptuar konceptet teorike te saj, mënyrë që mundësit 

ekzistuese koherente për zbatimin e dispozitave ekzistuese dhe të ardhshme në rajon 

mund të zhvillohet. Themeli i kësaj teme është pyetja se a ka një ide te përbashkët ne 

lidhje me drejtuesin penale, për te bashkuar sistemet e ndryshme te se drejtës penale, 

te cilat aktualisht përbejnë AFSJ-ne e Bashkimit Evropian.  Në pikëpamje të çështjeve 

thelbësore te Bashkimit Evropian në fushën e së drejtës penale, si dhe  çështjet ekstra 

te BE-se të përbëra nga konventa e ECHR-se, në rastin e konventës së ECHR-se ne 

jemi të vetëdijshëm se ekziston. Për më tepër, ne besojmë që këto ide  të përbashkëta 

janë mjaft të forta të përballoj kompletimin e tashmë të iniciuar brenda BE, shkëputja 

nga koncepti i von clauseëitzean mbi bashkëpunim ndërkombëtar si një aspekt i 

marrëdhënieve ndërkombëtare. 344

Është pak e habitshme, pasi është e vërtet se shtetet vetëm nuk janë në gjendje të kuptojnë 

rendësin dhe domethënien e Evropianizimit të së drejtës penale dhe krijimit te një sistemi 

drejtësie panë-evropian. 

 

Sfida e viteve në vazhdim është një punë shumë e madhe për të ndryshuar konceptet, të cilat 

do të ndihmojnë në ndërtimin e së drejtës penale dhe drejtësisë të Bashkimit Evropian, si një 

sistem që do ti shërbej si kurrë ndonjëherë sigurimit dhe respektimit të të drejtave të njeriut 

në Bashkimit Evropian.  

 

 

 

 

                                                           
344 Shih Hyrjen 
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GARANTIMI I TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT NË KODIN PENAL TË 

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

Ermira Tafani 
 

Shkolla doktorale, Fakulteti Juridik, Universiteti Europian i Tiranës 
 
Abstrakt  
 
Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, mbështetur në Deklaratën Universale të 
të Drejtave të Njeriut, përbën një akt ndërkombëtar me rëndësi të veçantë, si dhe një 
burim të së drejtës së brendshme të shteteve palë, përfshirë të drejtën penale, që 
garanton të drejtat dhe liritë e njeriut. Si dhe sa garantohen këto të drejta dhe liri në 
Kodin Penal, si akt bazë i së  Drejtës Penale shqiptare, më shtynë të ndërmarr këtë 
studim, ku tentohet të analizohet, se si një sërë të drejtash dhe liri të njeriut, që 
parashikon Konventa, materializohen në dispozitat e Kodit Penal.  
Ai bazohet në një vëzhgim të detajuar, ku janë përdorur metodat kërkimore 
shkencore hulumtuese dhe krahasuese, duke analizuar lidhjet midis këtyre akteve 
ligjorë të rëndësishëm. Disa nga çështjet, që do të analizohen në këtë studim janë: 
Kodi Penal i Shqipërisë u miratua në vitin 1995, pasi Shqipëria kishte kaluar në një 
sistem demokratik, kohë kjo kur Shqipëria nuk e kishte ratifikuar Konventën 
Europiane të të Drejtave të Njeriut.  
Megjithatë,  në nenet 2 dhe 3 të pjesës së përgjithshme të tij, gjente shprehje e drejta 
“Nuk ka dënim pa ligj”, (neni 7 i Konventës). Gjithashtu, Kodi Penal parashikonte në 
pjesën e posaçme të tij figura veprash penale, të cilat mbrojnë të drejta dhe liri të 
njeriut, konkretisht: e drejta për jetën (nenet 73 – 85, etj.); ndalimi i torturës (nenet 86 
– 87); ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar (nenet 74 – 75); e drejta për liri 
dhe siguri (nenet 109-111, 261-293); e drejta për një proces të rregullt (nenet 300 – 
324); e drejta për martesë  (neni 130); ndalimi i diskriminimit (nenet 119/a, 253, 265); 
mbrojtja e pronës (nenet 134 – 162); e drejta për zgjedhje të lira (nenet 325 – 332); liria 
e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë (nenet 131 – 132); liria e shprehjes (neni 261); 
liria e tubimit dhe e organizimit (neni 261).  
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Ratifikimi i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut nga Shqipëria në vitin 
1996, u pasua me ndryshime të Kodit Penal, që shprehin dhe mbrojnë të drejta dhe 
liri të njeriut të parashikuara në Konventë. Me ligjin nr.8733 datë 24.01.2001 në 
Kodin Penal u shtuan: neni 1/a, ku pranohet “ mbështetja në parimet e përgjithshme 
të së drejtës penale ndërkombëtare, si dhe marrëveshjet ndëkombëtare të ratifikuara 
nga shteti shqiptar”; neni 1/b, ku parashikohen si detyra të legjislacionit penal të 
R.Sh “mbrojtja e dinjitetit të njeriut, e të drejtave dhe lirive të njeriut, pronës, 
bashkëjetesës dhe mirëkuptimit me pakicat kombëtare, bashkëjetesës fetare”; neni 
1/c, ku parashikohen si parime të Kodit Penal “barazia përpara ligjit” dhe “drejtësia 
në caktimin e fajësisë dhe të dënimit”.   
Me nenin 79 të këtij ligji u hoq dënimi me vdekje, si një nga llojet e dënimeve 
kryesore, në reflektim të Protokollit 6 të Konventës. Në fund të këtij studimi, mbi 
bazën e vëzhgimeve, hulumtimeve, analizave dhe krahasimit të këtyre të 
dokumentave bazë, mendohet të arrihet në një konkluzion, se sa i plotë është kuadri 
ligjor në Kodin Penal, që garanton të drejtat dhe liritë e njeriut në Shqipëri. 
 
Fjalët Kyçe:  

të drejtat e njeriut, Kodi Penal i RSH, Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, E 

Drejta Penale, nen, garantim, parim   

Hyrje 

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (04.11.1950), mbështetur mbi Deklaratën 

Universale të të Drejtave të Njeriut (10.12.1948), përbën një akt ndërkombëtar të një 

rëndësie të veçantë. Ajo përbën një burim tepër të rëndësishëm, për të drejtën penale 

në Shqipëri. Të drejtat dhe liritë e njeriut, të njohura në këtë Konventë gjejnë 

garantimin në të Drejtën Penale, që përbën pjesë të së drejtës në përgjithësi, duke u 

implementuar në të drejtën e brendshme të shteteve palë, qoftë kjo në ligjin material 

penal, ashtu edhe në ligjin  procedurial penal.  

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë është një ligj material penal, i cili përbën një 

nga burimet kryesore të së drejtës penale shqiptare. Ai është një akt me rëndësi të 
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madhe, që shërben si armë për luftën kundër kriminalitetit dhe mbrojtjen e shoqërisë 

apo individit nga veprimet e kundërligjshme, që parashikohen nga ky kod si vepra 

penale. Një sërë të drejtash dhe liri të njeriut, që parashikon Konventa Europiane e të 

Drejtave të Njeriut materializohen në dispozitat e këtij kodi. Si dhe sa garantohen 

këto të drejta tek e Drejta Penale shqiptare, specifikisht në Kodin Penal, më shtynë të 

ndërmarr këtë studim.  

Studimi synon të analizojë nenet e Kodit Penal shqiptar, të cilët shprehin dhe 

mbrojnë të dejta dhe liri të njeriut, analizë kjo që do të mbështetet në dy drejtime: 

• Në mënyrën se si parime të pjesës së përgjithshme të Kodit Penal janë 

shprehje e të drejtave dhe lirive të njeriut të parashikuara në Konventë.  

• Në dispozitat e pjesës së posaçme të Kodit Penal, që parashikojnë vepra 

penale në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut të parashikuara në 

Konventë. 

1- Zhvillimi historik i mbrojtjes së të Drejtave dhe lirive të Njeriut në të 

Drejtën Penale shqiptare 

Historia e fillimeve të së drejtës penale në Shqipëri lidhet me krijimin e shtetit të 

pavarur shqiptar dhe qeverisë së Vlorës më 1912.  Fillimisht në Shqipëri ka vepruar 

Kodi Penal Osman i vitit 1858, i ndryshuar më 1909. Në fillimet e saj qeveria e Vlorës 

ka nxjerrë ligje të ndryshme për organizimin e drejtësisë në Shqipëri. 

Për sistem të drejtësisë penale në Shqipëri, në kuptimin e plotë të fjalës, mund të flitet 

vetëm pas miratimit të Statutit të Lushnjës (1920) dhe Statutit të zgjeruar të Lushnjës 

(1922) e në vazhdim deri në vitin 1939.345

                                                           
345Elezi, I. (2001), Vështrim i Shkurtër Historik i Drejtësisë Penale në Shqipëri dhe sfidat para saj 
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Me ardhjen në fuqi të Ahmet Zogut, gjatë viteve 1920 – 1928 u miratuan disa ligje në 

fushën e të drejtës penale. Në të njëjtën kohë vepronte edhe e drejta zakonore 

shqiptare (kanunet), sidomos në zonat malore të vendit. Kodi Penal shqiptar, i cili u 

ndërtua sipas Kodit Penal të Italisë (1889), hyri në fuqi më 01.06.1928. Ky kod penal 

shënoi shkëputjen e të drejtës penale nga ndikimi osman dhe orientimin nga e drejta 

penale europiane. Një nga parimet demokratike të tij është parimi i ligjshmërisë, 

sipas të cilit “nuk ka dënim pa ligj” (Nullum crimen, nulla poena sine lege), që në 

vetvete përbën mbrojtje të të drejtave të njeriut. 

Gjatë viteve 1939 – 1944 Shqipëria ishte e pushtuar nga të huajt, në funksion të të 

cilëve ishte edhe drejtësia penale.  

Në periudhën 1945 – 1990 në Shqipëri funksiononte pushteti i diktaturës së 

proletariatit dhe luftës së klasave, ku e Drejta Penale dhe Kodi Penal si pjesë e saj i 

shërbenin partisë – shtet. Kodi Penal i vitit 1952 kishte disa dispozita që mbronin 

parimin e ligjshmërisë, por si në këtë kod, ashtu edhe në ligjet e tjera penale të kësaj 

periudhe nuk mund të flitet për mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut. 

Ndryshimet demokratike që ndodhën në fillim të viteve ’90 në Shqipëri dhe kalimi 

nga një sistem totalitar në një sistem demokratik, shënuan një kthesë rrënjësore në 

historinë e shtetit shqiptar dhe të institucioneve të tij. Orientimi demokratik i shtetit 

kërkonte kryerjen e reformave të gjithanshme, midis të cilave edhe shndërrimin 

demokratik të ndërtimit të shtetit të së drejtës. Për herë të parë, pas periudhës së 

gjatë të totalitarizmit, parimet themelore demokratike të shtetit të së drejtës, midis të 

cilave edhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, gjetën vend në ligjin nr.7491 dt.29.04.1991 

“Për dispozitat kryesore kushtetuese”, më pas me ligjin nr.7561 dt.29.04.1992 /Për 

disa ndryshime e plotësime në ligjin nr.7491 dt.29.04.1991 “Për dispozitat kryesore 

kushtetuese”/.  Në kuadër të reformave institucionale, në shtetin e ri demokratik 
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shqiptar, ligjvënësi shqiptar u detyrua të bënte ndryshime në Kodin Penal të 

Republikës së Shqipërisë, gjë që u pasua me hartimin e një Kodi të ri Penal, i cili u 

miratua me ligjin nr.7895 datë 27.01.1995. Ai është ndërtuar sipas modeleve të 

kodeve penale bashkëkohore të shteteve demokratike, si: Francë, Gjermani, Itali, etj. 

dhe për kohën në të cilën u miratua, i përgjigjej deri diku standarteve 

ndërkombëtare. 

Ligji penal nuk është statik dhe i pandryshueshëm, përkundrazi ai ndryshohet e plotësohet 

në varësi nga kushtet social ekonomike e politike të vendit dhe nga kërkesat objektive të 

praktikës gjyqësore. 346

Kodi penal i vitit 1995 është aktualisht në fuqi, por që nga koha e hyrjes në fuqi e 

deri më sot, ai ka pësuar shtesa dhe ndryshime të shumta, pjesë të të cilave lidhen 

me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. 

 

2- Ndryshimet e Kodit Penal aktual, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave dhe 

lirive të njeriut 

Kodi Penal aktual, i cili ka hyrë në fuqi më 1 Qershor 1995, është një akt me rëndësi 

të madhe politike dhe juridike për vetë kohën në të cilën u miratua, duke 

materializuar parimet demokratike të shoqërisë, midis të cilave edhe mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive të njeriut.  

Shqipëria nuk e kishte ratifikuar ende Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, 

në kohën kur është miratuar Kodi Penal. Megjithatë, mbrojtja e të drejtave dhe lirive 

të njeriut gjente vend në Ligjin Nr.7491, datë 29.04.1991, “Për dispozitat kryesore 

Kushtetuese”, si dhe në Ligjin Nr.7692, datë 31.03.1993 “Për një shtojcë në ligjin 

nr.7491, datë 29.04.1991 /Për dispozitat kryesore Kushtetuese/”, mbi të cilat është 

                                                           
346 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M. (1999), Komentar i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, SHBLU, Tiranë, (fq. 16) 
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mbështetur Kodi Penal. Në nenet 2 dhe 3 të pjesës së përgjithshme të tij, gjente 

shprehje e drejta “Nuk ka dënim pa ligj”, (neni 7 i Konventës), ku neni 2 është 

ndryshuar më pas me ligjin nr.7984 datë 28.7.1995, duke u plotësuar më tepër, në 

përputhje me përmbajtjen e nenit 7 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

Gjithashtu, Kodi Penal parashikonte në pjesën e posaçme të tij figura veprash penale, 

të cilat mbrojnë të drejta të njeriut të parashikuara në këtë konventë, që do të 

trajtohen më tej. 

Një nga karakteristikat e këtij kodi është, se struktura e tij është ndërtuar mbi bazën 

e një koncepti të ri në vendosjen e raporteve midis individit dhe shtetit, duke i dhënë 

përparësi mbrojtjes penale juridike të personit, ndryshe nga Kodi Penal i 

mëparshëm, ku mbrojtja e shtetit vihej në plan të parë. 

Megjithëse në vitin 1995 u miratua Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale, miratimi i 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë (1998) dhe nevoja e përqasjes së legjislacionit me 

Kushtetutën dhe konventat e miratuara diktuan nevojën e rishikimit të ligjeve ekzistuese, 

të miratuara pak kohë më parë, si dhe miratimit të një sërë ligjesh të tjera të reja.347

Në këtë këndvështrim, ratifikimi i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut nga 

Shqipëria me ligjin nr.8137 datë 31.07.1996, si dhe ndryshimet sociale, ekonomike e 

politike të vendit deri më sot, janë pasuar me ndryshime  e plotesime të Kodit Penal, 

të cilët kanë qënë të shumtë (gjithsej 13 ligje), por më poshtë do të përmenden vetëm 

ato ligje që kanë bërë ndryshime apo shtesa, të cilat kanë pasur rëndësi për mbrojtjen 

e të drejtave dhe lirive të njeriut të parashikuara nga ky Kod.   2.1  Ligji nr.8175 datë 

23.12.1996 “Për disa ndryshime në ligjin Nr.7895, datë 27.01.1995 /Kodi Penal i 

Republikës së Shqipërisë". Ky ishte ligji i parë që ndryshonte Kodin Penal pas 

ratifikimit të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Në këtë ligj, ndër të tjera, 

  

                                                           
347 Komiteti Shqiptar i Helsinkit, (2006), Raporti i të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (1997 – 2003), Tiranë, (fq.78) 
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përfshiheshin disa dispozita, të cilat parashikonin dënime fikse për një sërë veprash 

penale, duke vënë një shenjë barazie midis autorëve të ndryshëm të këtyre veprave 

penale, pavarësisht rrethanave, në të cilat ato i kishin kryer këto vepra penale. Kjo 

gjë sillte pamundësinë e individualizmit të dënimit, duke cënuar parimin e “E drejta 

për një proces të rregullt”, që parashikohet në nenin 6 të Konventës. Këto probleme 

sollën ndërhyrjen e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë me vendimin e saj Nr.13, 

datë 29.05.1997, me të cilin këto dispozita u shfuqizuan si antikushtetuese, duke e 

detyruar organin ligjvënës të bënte rregullimet përkatëse në Kodin Penal. Ky 

vendim u pasua me ligjin nr.8733 datë 24.01.2001, i cili bëri disa ndryshime të Kodit 

Penal. 

2.2 Ligji nr.8733 datë 24.01.2001 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, 

datë 27.01.1995 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” 

Ky ligj luajti një rol mjaft të rëndësishëm në ndryshimet e Kodit Penal, si në drejtim 

të shtimit të një varg dispozitash, të cilat plotësuan kuadrin ligjor të tij, në lidhje me 

të drejtat dhe liritë e njeriut, ashtu edhe në drejtim të ndryshimit, njëkohësisht 

përmirësimit të disa dispozitave, që mbronin këto të drejta.  

Një ndryshim mjaft i rëndësishëm që pësoi Kodi Penal nga ky ligj është heqja e 

dënimit me vdekje me nenin 79 të tij, si një nga llojet e dënimeve kryesorë.  

Komiteti Shqiptar i Helsinkit është prononcuar publikisht për heqjen e dënimit me vdekje 

para heqjes së këtij dënimi. Ai ka organizuar një punë sensibilizuese dhe me efekt pozitiv 

edhe pas dhjetorit të 1999-s, kur Gjykata Kushtetuese konsideroi si të papajtueshme me 

parimet kushtetuese, me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe me 

protokollin nr.6 të Konventës Europiane ato dispozita të Kodit Penal, ku parashikohej 

dënimi me vdekje. 348

                                                           
348 Komiteti Shqiptar i Helsinkit, (2006), Raporti i të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (1997 – 2003), Tiranë, (fq, 40) 
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Ky ndryshim u bë në reflektim të Protokollit 6 të Konventës (28.04.1983) dhe 

vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë nr.65, datë 10.12.1999.  

Me këtë ligj, në pjesën e përgjithshme të Kodit Penal u shtuan:  

- Neni 1/a, ku pranohet parimi i mbështetjes në parimet e përgjithshme të së 

drejtës penale ndërkombëtare, si dhe marrëveshjet ndëkombëtare të 

ratifikuara nga shteti shqiptar, midis të cilave është edhe Konventa Europiane 

e të Drejtave të Njeriut.  

- Neni 1/b, ku midis të tjerash parashikohen si detyra të legjislacionit penal të 

R.Sh “mbrojtja e dinjitetit të njeriut, e të drejtave dhe lirive të njeriut, pronës, 

bashkëjetesës dhe mirëkuptimit me pakicat kombëtare, bashkëjetesës fetare” 

nga veprat penale, si dhe parandalimin e tyre. Këto detyra lidhen 

drejtpërdrejt me respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut të parashikuara 

në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

- Neni 1/c, ku parashikohen si parime të Kodit Penal “barazia përpara ligjit” 

dhe “drejtësia në caktimin e fajësisë dhe të dënimit”, të cilët përbëjnë shprehje 

të parimit “E drejta për një proces të rregullt”,  i parashikuar në Konventë.   

Në pjesën e posaçme të Kodit Penal u shtuan figura të reja veprash penale, që 

lidheshin me të drejtën e jetës (nenet 83/a, 298/2, etj.), të drejtën për siguri të personit 

(nenet 110/a, 128/b, etj.) dhe të drejtën e pronës (nenet 141/a, neni 143/a, etj.). 

Me këtë ligj u ndryshuan disa vepra penale, midis të cilave vepra penale që lidhen 

me: mbrojtjen e lirisë së personit (nenet 109, 110); vrasjet (nenet 74, 77, 78, 79); 

vjedhjen e pasurise (nenet 134, 136, 137, 138, 140), etj. Gjithashtu, me këtë ligj termi 

“Marrëdhënie seksuale” u zëvëndësua me termin "Marrëdhënie seksuale ose 

homoseksuale” në nenet 100 – 107 të Kodit Penal, në respektim të jetës private të 

njeriut. 2.3  Ligji nr.9275 date 16.9.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 

nr.7895, datë 27.01.1995 ‘Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë’ i ndryshuar” 
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Me këtë ligj u ndryshuan dhe u shtuan disa figura veprash penale në mbrojtje të së 

drejtës së pronës (nenet 109/b, 170/b, etj). Ajo për të cilën vlen të përmendet ky ligj, 

është ndryshimi dhe shtimi i disa figurave të reja veprash penale, që lidhen me 

mbrojtjen e parimit të ndalimit të diskriminimit (barazisë), si dhe të drejtën për një 

proces të rregullt, midis të cilave vlejnë për t’u përmendur: veprat penale në lidhje 

me korrupsionin aktiv dhe pasiv në sektorin privat, shtetëror dhe gjyqësor (nenet 

164/a, 164/b, 245, 259, 260, 319/a); veprat penale në lidhje me dëshmitarët, ekspertët 

dhe përkthyesit në organet e ndjekjes penale dhe gjykatës (nenet 312, 312/a), etj.  

2.4  Ligji nr.9686 datë 26.2.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, 

datë 27.01.1995 ‘Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë’ të ndryshuar” 

Me këtë ligj u ndryshuan disa vepra penale në mbrojtje të së drejtës së jetës (nenet 

83, 86, etj.). Risi e këtij ligji ishte shtimi i veprës penale “Nxitja për gjakmarrje” (neni 

83/b). 

2.5  Ligji 10 023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, 

datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar” 

Me këtë ligj, midis të tjerash u ndryshuan disa vepra penale në mbrojtje të së drejtës 

së pronës (nenet 137, 156, 159, etj.), si dhe u shtuan figura të reja veprash penale në 

mbrojtje të parimit të ndalimit të diskriminimit, midis të cilave: “Kanosja me motive 

racizmi dhe ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik” (neni 84/a), “Shpërndarja e 

materialeve raciste ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik” (neni 119/a), etj. 

2.6  Ligji 23, datë 01.03.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar” 

Me këtë ligj janë ndryshuar disa vepra penale, numri më i madh i të cilave lidhet me 

të drejtën e pronës dhe të zgjedhjeve. Gjithashtu, janë shtuar: neni 9 “Personat e 

mbrojtur ndërkombëtarisht”, që lidhet me garancitë proceduriale të të huajve; neni 
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121/a “Përndjekja”, në mbrojtje të së drejtës për siguri; disa dispozita, në lidhje me 

dhunën në familje, në mbrojtje të së drejtës së respektimit të jetës familjare (nenet 

30/10, 43/a, 130/a); disa dispozita, në lidhje me mbrojtjen e së drejtës së pronës (nenet 

143/a/1, 143/a/2, 143/a/3, 149/a, etj.); disa dispozita në lidhje me korrupsionin aktiv 

dhe pasiv të nëpunësve të huaj publikë, gyjqtarit ose zyrtarit të gjykatave 

ndërkombëtare, arbitrit vendas dhe të huaj dhe anëtarëve të jurive gjyqësore të 

huaja, në mbrojtje të së drejtës për një proces të rregullt (nenet 259/a, 319/a, 319/b, 

319/c, etj); disa dispozita në mbrojtje të së drejtës së zgjedhjeve (nenet 326/a, 327/a, 

328/1, 330/a). 

3- Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut në pjesën e përgjithshme të Kodit 

Penal Shqiptar 

Në disa dispozita të pjesës së përgjithshme të Kodit Penal, parashikohen disa të 

drejta dhe liri të njeriut që mbrohen në Konventën Europiane të të Drejtave të 

Njeriut, si parime të përgjithshme të së drejtës penale, mbi të cilat mbështetet ky kod.  

Ne paragrafin e parë të nenit 1/a te Kodit Penal parashikohet: 

Kodi Penal bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në parimet e përgjithshme 

të së drejtës penale ndërkombëtare, si dhe në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara 

nga shteti shqiptar.349

Sipas këtij neni burimin bazë të Kodit Penal e përbën Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë, ashtu si për të gjithë të drejtën shqiptare në tërësi, shumë dispozita të së 

cilës kanë karakter penal dhe midis të tjerave mbrojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. 

Të gjithë normat juridiko – penale të këtij Kodi bazohen në parimet kryesore 

kushtetuese, midis të cilave “respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut”, 

që parashikohet shprehimisht në nenin 15 të saj: “Të drejtat dhe liritë themelore të 

 

                                                           
349 Ligji nr.8733 datë 24.01.2001, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 "Kodi Penal i 
Republikës    së Shqipërisë”, neni 1 
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njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të 

të gjithë rendit juridik.” Në Kushtetutë ka edhe një sërë dispozitash të tjera, ku 

parashikohen parime kushtetuese, që janë shprehje e të drejtave dhe lirive të njeriut 

dhe pasqyrohen në të njëjtën kohë edhe në Kodin Penal, por kuadri ligjor i 

Kushtetutës nuk është objekt i këtij studimi. 

Sipas nenit 1/a/1 të Kodit Penal, midis të tjerash, burime të këtij Kodi janë gjithashtu 

parimet e përgjithshme të së drejtës penale ndërkombëtare, si dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar. Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të 

njeriut përbën një parim të përgjithshëm të së drejtës penale ndërkombëtare. 

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, e ratifikuar nga Shqipëria me ligjin 

nr.8137 datë 31.07.1996, bën pjesë në marrëveshjet ndërkombëtare, që shërbejnë si 

burime të Kodit Penal, në kuptim te nenit 1/a/1 të tij. Kjo Konventë është pjesë e 

sistemit të brendshëm juridik, sipas nenit 122 te Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. 

Në nenin 1/b të Kodit Penal parashikohet:  

Legjislacioni penal i Republikës së Shqipërisë ka për detyrë të mbrojë pavarësinë e shtetit 

dhe tërësinë e territorit të tij, dinjitetin e njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, rendin 

kushtetues, pronën, mjedisin, bashkëjetesën dhe mirëkuptimin e shqiptarëve me pakicat 

kombëtare, si dhe bashkëjetesën fetare nga veprat penale, si dhe parandalimin e tyre.350

Në këtë dispozitë janë renditur detyrat që ka legjislacioni penal, midis të cilave 

mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut.  Kjo është një detyrë e të gjithë sistemeve 

demokratikë të shoqërisë, që përbën shprehje të nenit 1 të Konventës “Detyrimi për 

të respektuar të drejtat e njeriut”, sipas të cilit “Palët e Larta Kontraktuese i sigurojnë 
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çdokujt brenda juridiksionit të tyre të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Titullin e I të kësaj 

Konvente”.  

Nga njëra anë, mbrojtja e të drejtave të njeriut, lidhet me mjaft parime të Kodit Penal, 

nga ana tjetër, cënimet e të drejtave të njeriut përbëjnë akte të kundërligjshëm, 

kundër të cilëve vihet Kodi Penal, nëpërmjet parashikimit të tyre si vepra penale dhe 

caktimit të dënimeve përkatëse.  

3.1 Barazia përpara ligjit  

Parimi i barazisë përpara ligjit materializohet në nenin 14 “Ndalimi i diskriminimit” 

dhe nenin 6 “E drejta për nje proces të rregullt” të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut. Ai sanksionohet në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në të njëjtën kohë përshkon gjithë Kodin Penal. Ai gjen shprehje në 

paragrafin e parë të nenit 1/c të tij, ku thuhet: “Kodi Penal bazohet në parimet 

kushtetuese të shtetit të së drejtës, të barazisë përpara ligjit, të drejtësisë në caktimin e fajësisë 

dhe të dënimit, si dhe të humanizmit.” Kodi Penal garanton, se ligji i trajton të gjithë 

njerëzit në mënyrë të barabartë, pavarësisht nga seksi, raca, feja, etj., si dhe 

vendosjen e drejtësisë në shqyrtimin e çështjeve penale, duke mos lejuar diferencim, 

apo diskriminim të autorëve të veprave penale, apo të të dëmtuarve, në lidhje me: 

- Marrjen në përgjegjësi penale; 

- Caktimin e fajësisë;  

- Caktimin e dënimit;  

- Kriteret për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga vepra penale; 

- Shuarjen e ndjekjes penale dhe të dënimit; 

- Perfitimin nga amnistia dhe falja. 
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3.2 Mosdënimi pa ligj 

Në nenin 7 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut pranohet parimi “Nuk 

ka dënim pa ligj”. Ky parim, që ndryshe në teorinë e së drejtës njihet edhe si “parimi 

i ligjshmërisë”, gjen shprehje në nenet 3, 4 të Kodit Penal.  

Në nenin 2 të Kodit Penal parashikohet:  

Askush nuk mund të dënohet penalisht për një vepër që më parë nuk është e parashikuar 

shprehimisht në ligj si krim ose kundërvajtje penale.  

Askush nuk mund të dënohet me një lloj dhe masë dënimi të paparashikuar në ligj.351

Kjo dispozitë është shprehje e drejtpërdrejtë e të drejtës së njeriut për mosdënimin pa 

ligj, parashikuar në nenin 7 të Konventës, në bazë të të cilit sigurohet paprekshmëria 

e personit, duke parandaluar: 

 

- Marrjen në përgjegjësi penale dhe dënimin e personave të pafajshëm;  

- Marrjen në përgjegjësi penale dhe dënimin e personave për vepra penale, që 

nuk janë përcaktuar si të tilla në ligjet penale; 

- Dënimin penalisht të personave me një lloj dhe masë dënimi të paparashikuar 

në ligj. 

Ky parim në të drejtën penale merr një rëndësi të veçantë politiko-shoqërore dhe 

juridike, pasi ajo vihet ne themel të të gjithë veprimtarisë së organeve të drejtësisë.  

Cdo shmangie nga ky parim vjen në kundërshtim të hapët me demokracinë, e cila ka si 

qëllimin e saj më të lartë sigurimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.352

Parimi i mosdënimit pa ligj lidhet ngushtë edhe me nenin 3 të Kodit Penal, në të cilin 

në pamje të parë përcaktohet veprimi në kohë i ligjit penal, ku parashikohet: 

  

                                                           
351 Ligj nr.7895 datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shipërisë”, neni 3 
352 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M. (1999), Komentar i Kodit Penal të R.Sh., SHBLU, Tiranë (fq.36) 
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Askush nuk mund të dënohet për një vepër që, sipas ligjit të kohës kur është kryer, nuk 

përbënte vepër penale. 

Ligji i ri që nuk dënon veprën penale ka fuqi prapavepruese. Në rast se personi është 

dënuar, ekzekutimi i dënimit nuk mund të fillojë dhe, në qoftë se ka filluar, pushon. 

Kur ligji i kohës kur është kryer vepra penale dhe ligji i mëvonshëm janë të ndryshëm, 

zbatohet ai ligj dispozitat e të cilit janë më të favorshme për personin që ka kryer veprën 

penale.” 

Po të analizohet përmbajtja e kësaj dispozite, kemi të bëjmë edhe me parimin e 

mosdënimit pa ligj. Nga kjo dispozitë del qartë, se kriter kryesor që përcakton 

përgjegjësinë penale të personit është koha, në të cilën ai e ka kryer veprën penale 

dhe se cili ligj ka vepruar në atë kohë. Një ligj nuk ka fuqi prapavepruese për një 

vepër penale të kryer para hyrjes në fuqi të tij, rrjedhimisht një person nuk mban 

përgjegjësi penale për veprime apo mosveprime të kundërligjshme para hyrjes në 

fuqi të ligjit, që i parashikon ato si vepra penale. Kjo dispozitë mban parasysh edhe 

zbatimin e ligjit favorizues ndaj autorëve të veprave penale. 

 

4- Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut në pjesën e posaçme të Kodit 

Penal Shqiptar 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë parashikon në pjesën e posaçme të tij figura 

veprash penale, të cilat mbrojnë të drejta dhe liri të njeriut. Më poshtë përmenden të 

drejtat e njeriut, që gëzojnë mbrojtje të veçantë jurodiko – penale nga ky Kod, si dhe 

dispozitat përkatëse të tij. 
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4.1 E drejta për jetën  

E drejta për të jetuar është një e drejtë themelore e njeriut, sepse jeta është gjëja më e 

çmuar dhe e pazëvëndësueshme me asgjë tjetër. E drejta për jetën parashikohet në 

nenin 2 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Sipas këtij neni 

përcaktohet, se:  

E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i merret jeta 

qëllimisht…  

Në mbrojtje të kësaj të drejte, shteti merr përsipër mbrojtjen e individit nga çdo 

shkaktim arbitrar i vdekjes, duke e parashikuar sit të kundërligjshëm dhe të 

dënueshëm në Kodin Penal çdo veprim, apo mosveprim që i cënon këtë të drejtë një 

njeriu.  

Veprat penale në mbrojtje të së drejtës së jetës zënë një vend të gjerë në Kodin Penal, 

duke pasur një numër të madh veprash penale, që lidhen me mbrojtjen e kësaj të 

drejte. Kodi Penal trajton tri kategori veprash penale që cënojnë këtë të drejtë: 

- vrasjet  

- veprimet, apo mosveprimet e kundërligjshme, që mund të çojnë, apo 

ndihmojnë në kryerjen e vrasjeve 

- veprimet, apo mosveprimet e kundërligjshme, që mund të sjellin si pasojë 

vdekjen e personit 

4.1.1. Vrasjet 

Vrasjet janë veprime, apo mosveprime të kundërligjshme, që i kanë hequr jetën 

personit. Ato zënë një vend tepër të rëndësishëm në Kodin Penal, duke u vendosur 

që në fillim të pjesës së posaçme të tij, konkretisht në kreun I dhe kreun II (seksionet 

I dhe II), ku përfshihen vrasjet e kryera gjatë kryerjes së krimeve kundër njerëzimit 

(nenet 73 – 75), si dhe vrasjet e kryera në të dy format e fajit: 
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- Vrasjet e kryera me dashje, (nenet 76 – 79, 81 – 83) 

- Vrasja e kryer nga pakujdesia (neni 85) 

4.1.2.  Veprime, apo mosveprime të kundërligjshme, që mund të çojnë, apo 

ndihmojnë në kryerjen e vrasjeve 

Kodi Penal nuk parashikon vetëm ato veprime apo mosveprime të kundërligjshme, 

që kanë sjellë si pasojë vrasjen e një personi, por edhe ato veprime, apo mosveprime 

të kundërligjshme që lidhen, çojnë (nenet 83/a, 84), apo ndihmojnë në kryerjen e 

vrasjeve (nenet 80, 303). Kjo gjë përbën shprehje të detyrave të Kodit Penal, që 

përveç ndëshkimit ka si detyrë edhe parandalimin e kryerjes së veprave penale. Në 

këtë kuadër, dënohet vrasja e mbetur në tentativë, sipas dispozitës përkatëse që 

parashikon vrasjen, në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal, ku parashikohet 

“Tentativa”, si institut i së drejtës penale.  

4.1.3  Veprime, apo mosveprime të kundërligjshme, që mund të sjellin si pasojë 

vdekjen e personit 

Kodi Penal parashikon edhe një sërë veprash penale që nuk kanë si objekt parësor 

mbrojtjen e të drejtës së jetës, por marrëdhënie të tjera juridike, të cilat mund të 

sjellin si pasojë vdekjen e personit. Në këto raste “e drejta e jetës” shfaqet si objekt 

dytësor i këtyre veprave penale. Konkretisht përmendet vdekja e personit të 

shkaktuar nga: 

- vepra penale kundër shëndetit (nenet 87, 88/2, 94/2, 96, 97, 98, 99);  

- kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me të mitur, apo kryerja 

e këtyre marrëdhënieve me dhunë (nenet 100/3, 101/3, 102/3, 102/a/2, 103/3); 

- rrëmbimi, apo mbajtja peng (nenet 109/3, 109/b/3); 

- trafikimet (nenet 110/a/4, 114/b/2, 128/b/4); 
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- vdekja e fëmijës së mitur nga braktisja, apo keqtrajtimi i tij (nenet 124/2, 

124/b/3); 

- veprat penale kundër pronës: vjedhja (neni 141); shkatërrimet e pronës (nenet 

151 - 155); 

- veprat penale kundër mjedisit (nenet 201 – 203, 206 – 207); 

- vrasjet kundër përfaqësuesve më të lartë të shtetit, me qëllim për të 

përmbysur rendin kushtetues, “Atentati” (neni 219); 

- veprat me qëllime terrorriste (neni 230); 

- veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike (nenet 281/2, 282/2, 288 – 

290, 292/1); 

- veprat penale kundër sekretit dhe kufijve shtetërorë (nenet 295/a/6,295/a/6). 

4.2 Ndalimi i torturës  

Ndalimi i torturës parashikohet në nenin 3 të Konventës Europiane të të Drejtave të 

Njeriut, ku midis të tjerash përcaktohet:  

Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose 

poshtëruese.”  

Kodi Penal dënon torturën, si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, apo poshtërues, të cilët 

lidhen me integritetin personal dhe dinjitetin njerëzor të individit, ( nenet 86, 74 dhe 

75), si dhe parashikon si rrethana cilësuese të kryerjes së torturës, apo çdo akti tjetër 

çnjerëzor (neni 87) shkaktimin e gjymtimit, shëmtimit, ose çdo dëmtimi të 

përhershëm të shëndetit të personit, apo vdekjen. Kjo e fundit lidhet edhe me 

mbrojtjen e të drejtës së jetës. 

4.3 Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar 

Sipas nenit 4 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut parashikohet, se:   

Askush nuk do të mbahet në skllavëri, ose në robëri… 
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Ky parim mbrohet në Kodin Penal nga nenet 74 “Krime kundër njerëzimit”, ku është 

i dënueshëm kthimi në skllevër dhe 75 “Krimet e luftës”, ku është e dënueshmë 

puna e detyruar. 

4.4 E drejta për liri dhe siguri  

Neni 5 i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, ndër të tjera përcakton: 

Çdokush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale...  

Kodi Penal mbron të drejtën për liri dhe siguri nga veprimet, apo mosveprimet e 

kundërligjshme, duke i parashikuar ato si vepra penale.  

4.4.1 Veprat penale kundër lirisë së personit 

Kodi Penal mbron të drejtën e lirisë së personit, në rastet e cënimit nga veprime, apo 

mosveprime të kundërligjshme, duke parashikuar seksionin VII të kreut II “Vepra 

penale kundër personit” (nenet 109-112). Në këtë seksion, pavarësisht titullit të tij, 

përfshihen edhe vepra penale që nuk cënojnë drejtpërdrejt lirinë e personit, por në 

një farë mënyre ato kanë lidhje më të drejta të tjera të njeriut. Veprat penale që 

cënojnë drejtpërdrejt lirinë e personit janë: “Rrëmbimi dhe mbajtja peng e personit” 

(nenet 109, 109/a) dhe “Heqja e paligjshme e lirisë” (neni 110). Ka edhe dispozita të 

tjera të Kodit Penal, që mbrojnë drejtpërdrejt lirinë e shtetasve, pavarësisht se 

përfshihen në veprat penale të kryera kundër veprimtarisë shtetërore nga punonjësit 

shtetërorë apo në shërbim publik (nenet 250 – 252), midis të cilave edhe veprimet 

arbitrare, që cënojnë lirinë e shtetasve. 

4.4.2 Veprat penale kundër sigurisë së personit 

Kodi Penal mbron të drejtën e sigurisë së personit, në rastet e cënimit nga veprime, 

apo mosveprime të kundërligjshme, të cilat përfshihen në nenet 261-293 te seksionit 

III “Veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike” të kreut VIII “Krime kundër 

autoritetit të shtetit”. Këto vepra penale janë të shumta në numër dhe marrin 
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përsipër garantimin e sigurisë për jetën dhe mirëqënien e shtetasve. Midis tyre janë: 

“Përndjekja” neni 121/a, “Prishja e qetësisë publike” (neni 274); veprat penale që 

lidhen me prodhimin, mbajtjen pa leje, trafikimin e armëve të llojeve të ndryshme 

luftarake dhe lëndëve të ndryshme të rrezikshme (nenet 278 - 282); veprat penale që 

lidhen me lëndët narkotike (nenet 283 – 286/a); “Pastrimi i produkteve të veprës 

penale” (neni 287); etj.  

4.5 E drejta për një proces të rregullt  

E drejta për një proces të rregullt parashikohet në nenin 6 të Konventës. Kjo ka të 

bëjë më tepër me aspektet proceduriale të proceseve penale, megjithatë ajo gjen 

mbrojtje edhe ne Kodin Penal. Përveç pasqyrimit në pjesën e përgjithshme të tij, siç u 

parashtrua në 3.1, në pjesën e posaçme të Kodit Penal parashikohen vepra penale në 

mbrojtje të një procesi të rregullt, konkretisht në kreun IX “Vepra penale kundër 

drejtësisë” (nenet 300 – 324). Midis këtyre neneve parashikohen si vepra penale një 

sërë veprimesh, apo mosveprimesh të kundërligjshme, që ndikojnë në dhënien e 

drejtësisë, siç janë: neni 300 “Moskallzimi i krimit”, Neni 301 “Veprime që pengojnë 

zbulimin e së vërtetës”, Neni 303 “Fshehja, ose asgjesimi i kufomës”, neni 305 

“Kallzimi i rremë”, “Fillimi i paligjshëm i ndjekjes penale” (nga prokurori) (neni 

313), “Dhënia e një vendimi të padrejtë” (neni 315); veprat penale në lidhje me 

korrupsionin aktiv dhe pasiv të gjyqtarit, prokurorit, apo funksionarëve të tjerë të 

drejtësisë, të gyjqtarit të huaj, ose zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare, arbitrit 

vendas dhe të huaj dhe anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja (nenet 319, 319/a, 319/b, 

319/c); veprat penale në lidhje me dëshmitarët, ekspertët dhe përkthyesit në organet 

e ndjekjes penale dhe gjykatës (nenet 306 – 309, 312, 312/a). 

4.6 E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare  

E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare parashikohet në nenin 8 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, ku thuhet: 
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Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe 

korrespondencës së tij…  

Kjo e drejtë mbrohet nga disa dispozita të Kodit Penal.  

4.6.1 E drejta për respektimin e jetës private 

E drejta e respektimit të jetës private mbrohet konkretisht nga dispozitat që 

parashikojnë “Ndërhyrje të padrejta në jetën private” (neni 121), ku përcaktohen si të 

dënueshme llojet e ndryshme të përgjimeve te paligjshme, pa dëshirën e vetë 

personit, si dhe “Përhapja e sekreteve vetjake” (neni 122), me të cilin lidhen sekretet 

e jetës private të personit, që sigurohen për shkak të detyrës apo profesionit.  

4.6.2  E drejta për respektimin e jetës familjare 

E drejta e respektimit të jetës familjare mbrohet nga neni 130/a “Dhuna në familje”. 

Vlen për t’u theksuar, se në funksion të mbrojtjes së të drejtës së respektimit të jetës 

familjare, në seksionin IX të Kreut II të Kodit Penal janë parashikuar edhe një sërë 

dispozitash në mbrojtje të fëmijës dhe të martesës (nenet 124 – 129).  

4.6.3 E drejta e respektimit të banesës 

E drejta e respektimit të banesës mbrohet nga neni 112 “Dhunimi i banesës”, si dhe 

neni 254 “Shkelja e paprekshmërisë së banesës”. 

4.6.4 E drejta e respektimit të korrespondencës 

E drejta e respektimit të korrespondencës mbrohet nga neni 123 “Pengimi ose shkelja 

e fshehtësisë së korrespondences”, si dhe neni 255 “Pengimi dhe shkelja e fshehtësisë 

së korrespondences”. 

4.7 Liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë  

Neni 9 i Konventës përcakton: 

Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimeve, të ndërgjegjes e të fesë… 
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Në Kodin penal gjen mbrojtje liria e fesë nga seksioni X “Vepra penale kundër lirisë 

së besimit” i Kreut II të Kodit Penal, ku parashikohen si vepra penale: “Pengimi i 

veprimtarive të organizatave fetare” (neni 131), “Shkatërrimi ose dëmtimi i 

objekteve të kultit” (neni 132), “Pengimi i ceremonive fetare” (neni 133).  

4.8 Liritë e shprehjes, tubimit dhe e organizimit  

Liritë e shprehjes, tubimit dhe e organizimit që parashikohen në nenet 10 dhe 11 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, mbrohen nga neni 261 i Kodit Penal, 

ku parashikohet si vepër penale kryerja e veprimeve për të penguar shtetasit për të 

ushtruar lirinë e shprehjes së mendimit, e grumbullimit apo të manifestimit, si dhe 

rastet kur këto veprime shoqërohen me përdorim të dhunës.  

4.9 E drejta e martesës  

E drejta e martesës, që parashikohet në nenin 12 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut, mbrohet neni 130 i Kodit Penal “Shtrëngimi ose pengimi për të 

bashkëjetuar ose për të zgjidhur martesë”. 

4.10 Ndalimi i diskriminimit  

Ndalimi i diskriminimit, që parashikohet në nenin 14 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut, gjen shprehje në Kodin Penal, konkretisht: neni 119/a 

“Shpërndarja e materialeve raciste ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik”, 

neni 253 “Shkelja e barazisë së shtetasve”, neni 265 “Nxitja e urrejtjes ose e grindjeve 

ndërmjet kombësive, racave dhe feve”. 

4.11 E drejta e pronës  

E drejta e pronës parashikohet në nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane të 

të Drejtave të Njeriut, ku midis të tjerash parashikohet:  



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

34
6 

Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë e tij. Askush nuk 

mund të privohet nga prona e tij… 

Kjo e drejtë garantohet nga një sërë veprash penale, që kanë si objekt të tyre 

mbrojtjen e pronës. Këto vepra penale përfshihen në kreun III të Kodit Penal, ku 

prona mbrohet nga vjedhjet (nenet 134 – 142), mashtrimet (nenet 143 – 148), 

shkatërrimet (nenet 150 – 162). Në nenin 149 parashikohet si vepër penale 

“Riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit”. 

Vlen të përmendim, që prona mbrohet edhe në veprat penale në fushën e ekonomisë, 

si dhe vepra të tjera penale, që mbrojtjen e pronës e kanë si objekt dytësor, në ato 

raste kur një vepër penale është shoqëruar me adhjen e pasojave materiale. Këto të 

fundit përbëjnë një numër të madh veprash penale dhe janë shtrirë në të gjithë Kodin 

Penal, ashtu si edhe në rastet që u përmendën në lidhje me të drejtën e jetës (4.1.3). 

4.12 E drejta për zgjedhje të lira,  

E drejta për zgjedhje të lira, parashikohet në nenin 3 të protokollit 1 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut, ku parashikohet:  

Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër të organizojnë në intervale të arsyeshme 

kohore, zgjedhje të lira me votim të fshehtë, në kushte që sigurojnë shprehjen e lirë të 

mendimit të popullit për zgjedhjen e organit ligjvënës. 

Kjo e drejtë garantohet nga kreu X i Kodit Penal, që përfshin veprat penale që prekin 

zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve (nenet 325 – 332 te K.Penal), të 

cilat sëbashku me nenet 326/a, 327/a, 328/1, 330/a të shtuara sëfundmi (shih 2.6) 

plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga Konventa për mbrojtjen e kësaj të drejte. 

4.13 Ndalimi i dëbimit  

Neni 3 i Protokollit 4 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut përcakton: 
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Askush nuk mund të dëbohet me anë të një mase individuale, ose kolektive, nga territorri i 

Shtetit, shtetas i të cilit ai është. 

Ky parim mbrohet në Kodin Penal nga nenet 74 “Krime kundër njerëzimit” dhe 75 

“Krimet e luftës”, ku është i dënueshëm dëbimi. 

 

5- Sa i plotë është kuadri ligjor i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, që 

garanton të Drejtat dhe Liritë e Njeriut  

Se sa i plotë është kuadri ligjor i Kodit Penal, që garanton mbrojtjen e të drejtave dhe 

lirive të njeriut, përbën një çështjë mjaft të diskutuar në Shqipëri. Në konferencën 

“Liria e Opinionit dhe e Shprehjes, Tiranë 4 Mars 1995, Pieter Van Dijk shprehet: 

Universializmi i të drejtave të njeriut nuk përjashton ndonjë diferencim në interpretimin 

dhe përmbushjen apo zbatimin e këtyre të drejtave. Dhe kjo, sepse së pari, universializmi 

nuk nënkupton që normat e formuluara janë krejtësisht joekuivoke në të gjitha drejtimet. 

Së dyti, normat universale të vlerësueshme nuk kërkojnë uniformitet, njëllojshmëri në të 

gjitha aspektet e zbatimit të tyre. Megjithatë, është tepër e rëndësishme… të theksohet …: 

Nëse dhe për sa kohë që një normë ka fituar njohjen ndërkombëtare, variacionet për të nuk 

duhet të prekin thelbin e kësaj norme.353

Në këtë këndvështrim, duhet pasur parasysh, se disa të drejta dhe liri të njeriut të 

parashikuara në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, që i përkasin 

aspektit procedurial penal mbrohen nga Kodi i Procedurës Penale, duke përmendur: 

e drejta për një proces të rregullt (neni 6 i Konventës), e drejta për ankim efektiv 

(neni 13 i Konventës), ndalimi i burgimit për borxhe (neni 1 i protokollit 4 të 

Konventës), e drejta e apelit në çështjet penale (neni 2 i protokollit 7 të Konventës), 

  

                                                           
353 Pieter Van Dijk, Universialiteti i të Drejtave të Njeriut kundrejt Relativitetit te Vlerave. Liria e opinionit dhe e 
Shprehjes, (1995),  Revista Shqiptare për të Drejtat e Njeriut volumi 1.1995 Nr.1, fq. 15 
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kompensimi për dënim të padrejtë (neni 3 i protokollit 7 të Konventës), e drejta për 

të mos u gjykuar ose dënuar dy herë për të njëjtën vepër penale (neni 4 i protokollit 7 

të Konventës).  

Nisur nga analiza e bërë në këtë studim, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, e 

realizon mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, në disa raste duke inkorporuar 

pa ndryshime në dispozitat e tij koncepte juridiko – penalë të parashikuara në 

Konventë, në raste të tjera duke formuluar dispozita të përafërta me to.  

Megjithatë, të tërheq vëmendjen ajo çka thotë Thimio Kondi në konferencën “Liria e 

Opinionit dhe e Shprehjes, Tiranë 4 Mars 1995: 

Që të bësh vlerësime të drejta dhe objektive për … gjendjen e të drejtave dhe Lirive 

Themelore te Njeriut, duhet ta vendosësh problemin në dy këndvështrime të ndryshme: 

1.  Në raport me të kaluarën, domethënë me periudhën e sundimit totalitar komunist 

gati 50 – vjeçar; 

2. Në raport me kërkesat e akteve juridike ndërkombëtrae dhe me standartet e arritura në 

vendet demokratike perëndimore. 

…Megjithatë, nuk mund të bëhen krahasime me të kaluarën. Nga ana tjetër as mund të 

pretendohet se janë arritur standartet perëndimore, as edhe të mendohet se këto standarte 

mund të arrihen shpejt dhe lehtë.354

Pavarësisht se ka kaluar kohë nga viti 1995, kjo thënie mbetet sa aktuale po aq 

sfiduese. 

          

Po kështu edhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit në vitin 2006 vërente: 

Përmiresimet ligjore dhe institucionale kanë ndikuar në respektimin më të mirë të të 

drejtave të njeriut nga këto organe, kanë krijuar bazën ligjore për mbrojtjen e interesave 

                                                           
354 Thimio Kondi, Liria e Shprehjes dhe e Informimit në Shqipëri (1995), Revista Shqiptare për të Drejtat e Njeriut 
volumi 1.1995 Nr.1, fq. 22        
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të viktimave. Megjithatë, situata e të drejtave të njeriut është ende larg standarteve të 

kërkuara.355

Edhe kjo vërejtje mbetetet gjithashtu aktuale.  

  

Kodi Penal në kohën kur u miratua ishte një akt me standarte pothuajse të arrira, 

duke marrë parasysh edhe mungesën e përvojës demokratike të shtetit shqiptar. 

Tashmë kanë kaluar më tepër se 20 vjet në demokraci, kohë kjo kur Shqipëria ka 

kaluar nëpër ndryshime të mëdha në të gjtha fushat e jetës, ndryshime të cilave nuk 

kishte si t’i shpëtonte Kodi Penal. Ashtu siç u shpjegua në pikën 2 të këtij studimi, 

Kodi Penal eshtë shtuar dhe ndryshuar me 13 ligje, me të cilët janë shtuar 115 nene, 

ndërkohë që janë shfuqizuar 7, si dhe janë ndryshuar 107 nene, pa përmendur këtu 

ndryshimet e dispozitave të shtuara apo rindryshimet e dispozitave të ndryshuara. 

Kjo tregon “mungesë serioziteti e profesionalizmi, si dhe stabiliteti të ligjit”356

Megjithë shtesat dhe ndryshimet e bëra, Kodi Penal paraqet disa probleme: 

, që në fund 

të fundit cënon të drejtën për siguri të njohur nga Konventa Europiane e të Drejtave 

të Njeriut. 

- ka dispozita që ka nevojë të ndryshohen, pasi janë të gjata, përmbledhin 

shumë forma të kryerjes së veprës penale në një dispozitë të vetmë dhe janë të 

paqarta (nenet 110/a, 114/a, 128/b, 245/1, etj); 

- ka terma juridikë të papërcaktuar me akte ligjorë apo nënligjorë, duke i lënë 

vend subjektivizmit dhe keqinterpretimit, psh: termi i trafikimit (nëse e 

përfshin trafikimin e brendshëm apo jo), termi i personave që ushtrojnë një 

funksion publik, etj.; 

- ka dispozita masat e dënimit të të cilave nuk përputhen me rëndësinë e veprës 

penale, që passjell një ashpërsim të tepërt të politikës së dënimit penal, psh: në 
                                                           
355 Komiteti Shqiptar i Helsinkit, (2006), Raporti i të Drejtave të Njeriut në Shqipëri (1997 – 2003), Tiranë, fq.80 
356 Elezi, I. (2005), Disa probleme në lidhje me Kodin Penal, Në: Jeta juridike nr.1, Tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës, 
Tiranë, fq. 62 
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veprat penale ku mbrojtja e të drejtës së jetës është dytësore (nenet 102/a, 

110/a, etj.), nuk ka ndarje të ardhjes së pasojave me dashje, apo nga 

pakujdesia, gjë që duhet të sillte diferencim në masa dënimi; neni 319, ku 

vetëm premtimi, ose propozimi perfitim për vete ose persona të tjerë gjyqtarit, 

prokurorit ose çdo punonjësi tjetër të organeve të drejtësisë dënohet me 

burgim 1 – 4 vjet dhe gjobë, etj.  

- struktura e dispozitave është e shpërndarë dhe pa një vendosje në rradhë 

logjike. 

Të gjitha këto përbëjnë shkelje të së drejtës për siguri të personit dhe për një proces 

të rregullt, që mbrohet nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut. 

Do të ishte me vend, që për shkak të kërkesave të kohës, në Kodin Penal të 

përfshiheshin edhe vepra penale në mbrojtje të disa të drejtave dhe lirive të 

parashikuara në Konventën Europiane e të Drejtave të Njeriut, që nuk përfshihen 

aktualisht në Kodin Penal, konkretisht: 

- ndalimi i punës së detyruar (neni 4 i Konventës);  

- e drejta për arsimim (neni 2 i shtojcës së Konventës); 

- liria për të dhënë informacione, ose ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike 

dhe pa marrë parasysh kufijtë, përveç kufizimeve të përcaktuara me ligj, si 

pjesë e lirisë së shprehjes (neni 10 i Konventës). 

Në këtë kontekst, Kodi Penal mund të quhet tashmë “i vjetëruar” dhe “i arnuar”, 

duke përcjellë idenë, se ka ardhur koha për formulimin dhe miratimin e një Kodi 

Penal të ri, gjë për të cilën organet ligjvënës në Shqipëri kanë arritur pjekuri dhe 

përvojë.   

Por hartimi i ligjeve të reja nuk është i mjaftueshëm. Aftësia për t’i zbatuar ato mirë është 

element po aq thelbësor i garantimit të demokracisë dhe sundimit të ligjit.357

                                                           
357 Nuni, F. (2001), Shteti dhe shoqëria civile në mbrojtje të të drejtës së jetës, 

 

http://drejtesiashqiptare.com/ 20.03.2012 

http://drejtesiashqiptare.com/�
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Zbatimi me përpikmëri dhe efikasitet i ligjeve në Shqipëri ka qënë dhe mbetet një 

problem madhor në Shqipëri, që shpesh lidhet me faktorë subjektivë. Shpesh 

paraqiten cënime të të drejtave dhe lirive të njeriut, apo moszbatim funksional të 

dispozitave penale që i mbrojnë ato, gjë për të cilën shpesh herë kanë ngritur zërin e 

tyre institucione të ndryshën kombëtarë dhe ndërkombëtarë.  

Pavarësisht nëse është në fuqi ky Kod Penal, apo do të miratohet një i ri, një nga 

sfidat e shtetit shqiptar mbetet zbatimi real i dispozitave ligjore, midis të cilave edhe 

ato në mbrotje të të drejtave dhe lirive të njeriut. 
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LIRIA E SHPREHJES SI VLERË THEMELORE E INDIVIDIT DHE 
DEMOKRACISË 

 
Ersida Teliti1, Gjergji Ceka2, 

1Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri 
                                                    2Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri 

 
 
Abstrakt  

"Cognito ergo suum"-"Mendoj, pra jam." 
 Dekarti 

Liria e shprehjes është një nga të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, shprehur dhe 
sanksionuar në Kushtetutë.  Neni 22 parashikon: “Liria e shprehjes është e 
garantuar.” Kjo liri është ngushtësisht e lidhur me të drejtat dhe liritë e tjera. Ajo, 
shpesh është premisë apo parakusht për ekzistencën dhe ushtrimin e të drejtave të 
tjera. 
Ky artikull synon që të paraqesë një analizë të gjerë të lirisë së shprehjes. 
Fillimisht do të pasqyrojmë një këndvështrim historik të kësaj të drejte në periudhën 
1944 – 1990. Qëllimi I këtij zhvillimi nuk është vetëm në kontekstin dhe sfondin 
historik. Liria e shprehjes ka qenë sanksionuar dhe në aktet e kësaj kohe, por vetëm 
një propagandim, e mbetur në errësirë dhe në ndëshkim. Ushtrimi i saj konsiderohej 
një vepër penale dhe të gjithë personat dënoheshin nën nenin famëkeq të Kodit 
Penal për agjitacion dhe propagandë. 
Më pas, artikulli synon të trajtojë këtë liri në përputhje dhe me aktet ndërkombëtare 
që shteti shqiptar ka ratifikuar. Do të pasqyrohen risi dhe koncepte të reja në lidhje 
me këtë të drejtë. Jurisprudenca e Gjykatës Europiane Për të Drejtat e Njeriut do të 
jetë pjesë e këtij artikulli, duke iu referuar cështjeve më të rëndësishme. Gjithashtu 
do të trajtohet dhe një vendim i Gjykatës Kushtetuese Shqiptare për lirinë e 
shprehjes. 
Në fund artikulli do të trajtojë konkluzionet dhe rekomandime për përmirësimin 
dhe zhvillimin e mëtejshëm të teorisë dhe të drejtës në lidhje me lirinë e shprehjes. 
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Hyrje: 

Të shprehurit për Njeriun është dhunti natyrore. Si qenie lind me këtë mekanizëm. 

Sic ushqehet dhe merr frymë ai edhe shprehet, gjë që i ka mundësuar shoqërizimin, 

ndërveprimin me anëtarët e tjere te shoqërisë dhe koordinimin e forcave me to, 

përhapjen e ideve dhe emocioneve , informimin, ngritjen intelektuale. Njeriu 

nëpërmjet instrumentit te shprehjes u organizua në grup dhe po nëpërmjet ketij 

instrumenti mbijetoi! Ka vlerë Universale dhe ruan aktualitetin thënia e Aristotelit se 

Njeriu ështe kafshë politike. Pa bërë politike, pa krijuar grup dhe pa lidhur aleanca 

kundër rreziqeve te kohërave nuk do ti kishim hapur dot këto shtigje te evolucionit. 

Ne kishim fjalën, prandaj edhe mposhtëm cdo pengesë. Shoqëritë më të hershme 

mbështeteshin tek barazia e anëtarëve të tyre dhe mundësia e pjesëmarrjes nëpër 

vendimmarrjet me natyrë politike, ky qe edhe koncepti antik mbi lirinë. Kjo ishte 

demokracia pagane që ushtrohej fillimisht nëpër këshillat e pleqve te fisit, fshatit, 

qytetit nëpërmjet së drejtës së fjalës së secilit anëtar dhe qe shndërriti duke evoluuar 

deri në demokracinë Athinase dhe res publica-n Romake . Si pjesë e rëndësishme e 

jetës se asaj kohe, fjala e lire u sanksionua neper ligjet zakonore  dhe u shenjtërua ne 

kodin moral biblik. Vonë u njoh kjo e drejte nga shtetet e passhekullit 18, duke u 

nxitur nga filozofët dhe masat dhe duke u shpallur nëpër kushtetutat moderne dhe 

dokumentet juridike nderkombetare.       

Cognito ergo suum-mendoj, pra jam thoshte Dekarti358

                                                           
358 Servet PËLLUMBI dhe Fiqeret SPAHIU, Fjalor i Filozofisë, Tiranë 1974 

, ndersa Schopenhauer 

thoshte se fjala e lirë është shprehje e mendimit të lirë. Në Historinë e Popujve, 

periudhat e zhvillimit të gjithanshem do ti shquajmë vetëm atëherë kur merr flatra 

fjala e lirë. Greqia e klasikëve të paarritshëm, është produkt i Demokracisë Antike. 

Vetëm atëhere patëm Aristotel, Eskil dhe Sokrat, gjenialë dhe vepra që zor se mund 

të gjenden edhe në ditët e sotme. 
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Obskurantizmi është impotent dhe joproduktiv pikërisht ngaqë prangos lirinë e 

shprehjes. Historia e popujve rrëfen edhe për këtë... Inkuizicionet e mesjetes sollën 

djegien e Xhordano Brunos dhe përndjekjen e Galileo Galileit. Bashkë me këtë sollën 

frenim, errësirë dhe shkatërrim të gjithanshëm. Më tepër se historia e popujve, për të 

nxjerrë përfundime mbi vlerat e lirisë së shprehjes, ne Shqiptarëve na vlen historia 

jonë. Ne e njohim si kurrëkush  në Botë rëndësinë e këtij instituti. Prangosja e kësaj të 

drejte Universale në vendin tonë pati kulmin më shumë se asgjëkund tjetër. Vec ne, 

mund të dëshmojmë se csjell kjo prangosje. Këtu e asgjëkund tjetër nuk vriteshin 

poetë, shkrimtarë, politikanë e cdo qytetar i thjeshtë që guxonte te fliste, te shkruante 

apo edhe të mendonte ndryshe së rrejshmes. Cfurqet e veta, inkuizicioni i kuq i 

ngriti kryesisht kundër intelektualëve, nacionalistëve, qytetarëve , ndaj atyre që 

mundën të mendonin dhe flisnin “lirë”,nëpër gjyqeve popullorë. I tillë ishte gjyqi 

inkuizitor ushtarak që u zhvillua në Elbasan kundër intelektualëve dhe 

nacionalistëve në tetor të vitit 1946 në sallën e kinemasë së qytetit. Në këtë proces u 

dënuan me vdekje intelektualë si Salim Ceka, pse perktheu Schopenhauer-in kur 

duhej përhapur vetëm fjala e Marksit, Apostol Gega pse foli për Kosovë Shqiptare 

kur duhej përhapur vetëm fjala e Titos, e te tjerë “bashkëpunëtorë” të tyre. Sipas 

akuzës “organizata terroriste që kishte nxjerrë shkrime me përmbajtje antipopullore 

dhe antidemokratike”359

                                                           
359 Kastriot DERVISHI, “Dosja e Zezë e Komunizmit ne Elbasan”, Gazeta 55 

. Për sy e faqe liria e shprehjes gëzonte mbrojtje juridike. Në 

kushtetutën formale te 1946 neni 10 formulohej kështu: “Të gjithë shtetasve u 

garantohet liria e fjalës, e shtypit, e organizimit, e mbledhjes, e grumbullimit dhe e 

manifestimit publik.” Po të njejtin formulim kishte edhe neni 53 i kushtetutës së 

1976. Kuptohet se kjo mbrojtje e lirisë se shprehjes mbeti vetëm ne letër sepse shumë 

qytetarë u dënuan, u vranë dhe u persekutuan pikerisht sepse u shprehën lirë. Flala 
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e lirë, u kriminalizua në kodet penale të kohës nën diciturën e agjitacionit dhe 

propagandës. Neni 55 i Kodit Penal të 1977 thoshte se: 

“Agjitacioni e propaganda fashiste, antidemokratike, fetare, luftënxitëse, 

antisocialiste, si edhe përgatitja, përhapja ose ruajtja për përhapje e literaturës me 

përmbajtje të tillë për të dobësuar ose minuar shtetin e diktaturës së proletariatit, 

dënohet me heqje të lirisë nga tre deri në dhjetë vjet. 

Po këto vepra, kur janë kryer në kohë lufte ose kanë shkaktuar pasoja veçanërisht të 

rënda, dënohen me heqje të lirisë jo më pak se dhjetë vjet ose me vdekje.”  

           Ky ishte neni 55 qe i jepte gjyqësorit te ideologjizuar te drejtën që 

të vriste per një fjalë goje, dhe kerkonte vec përhapjen e fjalës së partisë. Gjithë jeta e 

kombit që nga institucionet e deri tek çerdhet e kopshtet, drejtohej nga ky institut. 

Dhe kësisoj u rritën breza të tërë njerëzish të depersonalizuar që rronin “me lepurin 

në bark”, me frikën se mos u kishte dalë ndonjë fjalë e lirë prej goje. Prangosja e 

fjalës së lirë, solli edhe rritjen e një populli të tërë pa kulturë politike; prangosja e 

fjalës, prangosi ndërgjegjen e një populli të tërë. Partia shtet, fjalës së lirë i vuri 

sllogane, p.sh: ç'thotë partia bën populli, ç'thotë populli ben partia. Ndeshjet 

partiake, fushatat elektorale, debatet parlamentare, flasin vec për një gjë; sa keq na 

paralizoi përndjekja e lirisë së shprehjes.  

Njohja juridike dhe evoluimi i saj 

Sic u tha në mbledhjen e parë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të 

Bashkuara360

                                                           
360 Cituar nga Dr Dejan Millenkoviq; Të drejtat e njeriut, liria e shprehjes, të drejtat e pakicave dhe roli i mediave 
në kushtet e konfliktit dhe tensionit, (Nish,2010). 

, liria e shprehjes është guri themeltar i të gjitha lirive që janë synim i 

kombeve. E drejta e lirisë së shprehjes është pra, kusht i domosdoshëm, bazë dhe 

substrat jetik i të drejtave themelore te Njeriut. Gur themeli dhe shprehje e 
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demokracise, ajo është vetë demokracia. Qytetari aktiv dhe i mirëinformuar është “qeni 

roje” i demokracisë. Nuk ka vend të lirë, nuk ka demokraci pa një garantim të gjerë të 

së drejtës për lirinë e shprehjes, e garantuar  kjo nëpërmjet instrumenteve ligjore të 

shtetit të së drejtës,sic janë gjykatat e pavarura dhe të paanshme. Ky pohim është i 

pamohueshëm361

                                                           
361 Abr.Froëein, “Liria e Shprehjes sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, në Monitor/Inf (97) 3, 
Këshilli i Evropës. 

. Shkalla e respektimit te lirisë së shprehjes percakton edhe 

respektimin e lirive të tjera, meqë si rregull në vendet ku kjo liri nëperkëmbet ka 

gjasa që të nepërkëmben edhe liritë e tjera. Nuk mund të mendohet se duke u 

ndrydhur liria e shprehjes, të respektohen liritë dhe të drejtat e Njeriut, dhe të 

arkitektohet demokracia efektive. Pa të nuk mund të ketë dinjitet të Njeriu dhe as 

shtet të së drejtës, nuk mund të këtë mbrojtje te jetës dhe as liri të organizimit, 

tubimit, votimit, fjalimit e të tjera liri politike. Të drejtat politike vecanërisht janë 

derivat direkt të  lirisë së shprehjes, sepse vota nuk është gjë tjetër vecse shprehje 

vullneti politik. Juridikisht, liria e shprehjes është nje marrëdhënie. Një marrëdhënie 

juridike ku njëra palë është e aftë potencialisht ta kufizojë dhe pala tjetër e gëzon 

këtë liri. Kuptohet se pala e aftë ta kufizojë e që rrjedhimisht detyrohet ta mbrojë 

është shteti, dhe pala që e gëzon janë qytetarët. Nga njëra anë shteti merr detyrimin 

negativ për të mos ndërhyrë ne kahun kufizues te saj dhe detyrimin pozitiv per te 

nderhyre efektivisht kur qytetarit i rrezikohet kjo e drejte ne mënyrë që ti sigurojë 

paprekshmërinë e lirisë së tyre të shprehjes. Nga ana tjetër qytetarët kanë të drejten 

te kërkojnë mbrojtjen e kësaj lirie pikërisht nga shteti, administrativisht apo 

nëpërmjet një ankimi efektiv në një gjykatë të paanshme e të krijuar me ligj. Thënë 

ndryshe shteti është debitor dhe qytetarët janë kreditorët në këtë marrëdhënie 

juridike. Por liria e shprehjes  është një parim themelor Universal që nuk vjen nga 

sanksionimi ligjor por që ne e gëzojmë natyrshëm nga fakti i të qenit Njeri. Së 

fundmi është njohur edhe nga e drejta pozitive nëpërmjet dokumenteve juridike 
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ndërkombëtare dhe kushtetutave moderne. Përpjekjet e para u bënë mbas luftës së 

dytë botërore nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Nëpërmjet Kartës së OKB, 

nënshkruar më 26 Qershor 1945 dhe hyrë në fuqi ne daten 24 Tetor 1945, shtetet 

nënshkruese merrnin detyrimin ti garantonin popullsisë së tyre të drejtat dhe liritë 

themelore , dhe të merrnin parasysh dëshirat e tyre te shprehura lirshëm.  Në vitin 

1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nënshkroi  DEKLARATËN 

UNIVERSALE MBI TË DREJTAT E NJERIUT si ideal të përgjithshëm të cilin duhet 

ta arrijnë të gjithë popujt dhe të gjitha kombet. Deklarata universale ne nenin 19 

shpallte se: “Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë 

përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe 

njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh 

kufijtë. Një formulim të ngjashëm  e gjejmë edhe në nenin 19 tek Pakti 

Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, nënshkruar nga OKB në 1966 dhe 

që hyri ne fuqi në 1976 ku thuhet: 1. Secili duhet të ketë të drejtën e opinionit pa 

ndonjë ndërhyrje. 2. Secili duhet të ketë të drejtën e lirisё  sё shprehjes; kjo e drejtё  

pёrfshin lirinё e kёrkimit, marrjes dhe pёrhapjes sё informacioneve dhe ideve tё tё 

gjitha llojeve, pavarёsisht nga kufijtё, qoftё me gojё, me shkrim, nё formё  tё shtypur 

ose artistike, ose me çdo mjet tjetёr tё zgjedhur prej tij. 3. Ushtrimi i lirive tё 

parashikuara nё paragrafin 2 tё këtij neni, nёnkupton detyra dhe përgjegjёsi tё 

posaçme. Pёr rrjedhojё ai mund t'u nёnshtrohet disa kufizimeve tё cilat duhet tё 

pёrcaktohen shprehimisht me ligj dhe tё jenё tё domosdoshme: (a) Pёr respektimin e 

tё drejtave ose tё reputacionit tё tё tjerёve; (b) Pёr mbrojtjen e sigurisё kombёtare, tё 

rendit publik, tё shёndetit ose tё moralit publik.  
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Analizë e Lirisë së Shprehjes nën dritën e Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut 

Në vitin 1996 Republika e Shqipërise ratifikoi  Konventën Europiane për të Drejtat e 

Njeriut (1950). Liria  e  Shprehjes garantohet kështu në këtë konventë:              

Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit 

dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e 

autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet që 

të kërkojnë liçencimin e ndërmarrjeve të transmetimit audio, kinematografik ose 

televiziv. 2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 

nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të 

parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike në interes 

të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e 

rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për 

mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të 

dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 

gjyqësor.”  Kjo konventë sipas kushtetutës sonë është direkt e zbatueshme362, ka fuqi 

mbi ligjore363 dhe për problematikën e kufizimit të të drejtave dhe lirive themelore 

merr fuqi kushtetuese364

                                                           
362 Shih neni 122 i Kushtetutës sonë: Çdo marrëveshje ndërkombëtare zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji. 

. Për shkak të rëndësisë së vecantë të konventës do të 

ndalemi më tepër tek analiza e saj dhe e jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut. 

363 Shih neni 117 i Kushtetutës: Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë 
janë: b) marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara 
364Po aty,neni 17/2 : Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk 
mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. 
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Vendimet e kësaj Gjykate përbëjnë precedentë të detyrueshëm, statusi ligjor i të 

cilëve është ai i normave ligjore mandatare365

Neni 10 i Konventës është i strukturuar në dy paragrafe. Paragrafi  i parë përcakton 

liritë që mbrohen, paragrafi  i dytë kushtëzon rrethanat në të cilat një shtet mund të 

ndërhyjë në mënyrë legjitime me kufizimin e lirisë së shprehjes. Cdokush ka të 

drejtën e lirisë së shprehjes, qoftë brenda territorit te shteteve kontraktuese, qoftë 

edhe ne cdo vend ku ato ushtrojnë juridiksion de facto

.  

366

 Së pari liria e shprehjes, në kuptim të fjalisë së dytë të nenit 10 te kësaj konvente, 

përfshin lirinë e mendimit. Të menduarit është nje fazë që i paraprin të shprehurit, e 

cila konsiston në përpunim të informacionit mbi realitetin objektiv nëpërmjet 

gjykimeve, reflektimeve,teorive, etj. Pra te menduarit është pasqyrimi subjektiv i 

realitetit objektiv, është gjithashtu edhe reaktant, prodhues i të shprehurit. 

Nëpërmjet instrumentit të shprehjes mendimi i përcillet te tjerëve dhe kështu bëhet e 

mundur në një shoqeri koordinimi i pikëpamjeve, informimi dhe të parit e realitetit 

në shumë kendvështrime që sjell ngritjen intelektuale të cdo njeriu. Të vjen ndër 

mend thënia e filozofit Arthur Schopenhauer se fjala e lirë është shprehje e mendimit 

te lirë, liria e shprehjes rrjedh nga liria e mendimit. Gjithashtu vlen edhe e anasjellta, 

nuk mund te ketë mendim të lirë pa liri të shprehjes. Kjo është një e drejtë e 

pakufizueshme. Kjo e drejtë themelore parashikohet nga neni 24 i kushtetutës sonë 

që përfshin lirinë e mendimit, të nërgjegjes dhe fesë. Liria e mendimit përfshin të 

drejtën për të mos u indoktrinuar nëpërmjet informacioneve influencuese  të 

njëanshme. Shtetet gjithashtu kanë edhe detyrimin pozitiv të ndërhyjnë për të 

. Sipas Konventës, kjo e 

drejtë perfshin në vetvete tre të drejta themelore:      

             

                                                           
365 Monika Carss-Frisk, Liria e shprehjes,Një udhëzues për implementimin e Nenit 10 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut. 
366 Louizidou kunder Turqisë, 23 mars 1995 
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ruajtur qytetarët nga informacioni i politizuar që mund të emetojne mediat. 

Vecanërisht këtu shteti shqiptar lë për të dëshiruar, kjo ka qenë objekt vërëjtjeje edhe 

në raportin e Departamentit Amerikan te Shtetit (2009). “Qeveria dhe parti të caktuara e 

përdorin median për qëllime politike; polarizimi i organeve të medias në kampe kundërshtare 

u bë më i theksuar gjatë vitit, duke u përkeqësuar sidomos gjatë fushates,” cka e ka 

dobësuar rolin e medias si informuese e paanshme e publikut apo gardiani publik 

sic e konsideron jurisprudenca e GJEDNJ.                     

Së dyti, komponent tjetër i së drejtës se lirisë së shprehjes është edhe e drejta për të 

dhënë informacion, pra liria e shprehjes ne kuptimin e ngushtë. Informacioni jepet 

në forma të ndryshme. Neni 10 mbron pra, jo vetëm materjalin  e informacionit dhe 

ideve por edhe formën me të cilën shprehen. Shprehja mund te kete forma te 

ndryshme  si fjalet, te shkruara ose te folura, vizatimet dhe imazhet367, veprimet që 

shprehin informacion (veprimet konkludente), dokumentat e shtypur, transmetimet 

radiofonike dhe televizive, pikturat, filma ose sistemet elektronike të informacionit. 

Sipas GjEDNj ne rrethana te caktuara edhe veshja mund te preket nga mbrojtja e 

nenit 10368. E drejta për të dhënë informacion përfshin edhe lirinë negative për të mos 

folur, pra për të mos dhënë informacion369

                                                           
367  Chornherr kundër Austrisë, 1993. 

. Kjo ka lidhje të ngushtë me të drejtën 

tjetër themelore; e drejta e mos vet-inkriminimit gjatë procesit penal. Askush nuk 

mund të detyrohet të dëshmojë kundër vetvetes ose familjes së vet dhe as të pohojë 

fajësinë e tij (neni 32/1 I kushtetutës sonë). Liria për të dhënë informacion dhe ide 

është thelbësore për jetën politike dhe strukturën demokratike të një vendi. Zgjedhjet 

e lira e të rëndësishme nuk janë të mundura që të mbahen në mungesë të kësaj lirie, 

një ushtrim i plotë i lirisë për të dhënë informacion e ide i jep rrugë kritikës së lirë të 

368  Stevens kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1976. 
369 Monika Carss-Frisk, Liria e shprehjes,Një udhëzues për implementimin e Nenit 10 të Konventës Evropiane për 
të  Drejtat e Njeriut, fq 9. 
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qeverisë, që përbën indikatorin kryesor të një qeverie të lirë e demokratike370. Kjo e 

drejtë është e mbrojtur edhe nga rendi ynë i brendshëm. Kodi Penal i Republikës së 

Shqipërisë371 mbron në mënyrë të privilegjuar të drejtat dhe liritë e Njeriut. Si objekt 

të drejtpërdrejtë, ky kod merr në mbrojtje lirinë e shprehjes kur parashikon vepra të 

tilla si psh.; “Pengimi në ushtrimin e së drejtës për tu shprehur grumbulluar apo 

manifestuar” (Neni 261), etj. Një subjekt  lidhur ngushtë më shprehjen janë 

padyshim mediat dhe shtypi i shkruar; kush tjetër në shoqëritë moderne ka 

monopolin e dhënies së informacionit më shumë se këta mega-distributorë të tij. 

Arma e saj më e fuqishme është kritika e vazhdueshme ndaj dukurive negative që 

rrezikojnë demokracinë si formë e qeverisjes372. Media ndikon shumë në jetën e 

sotme publike dhe potencialisht  manipulohet lehtë nga politika dhe biznesi, cka 

mund te sjelle deformimin e opinionit, moralit dhe kulturës shoqërore, me pasoja të 

rënda në të sotmen dhe të ardhmen e shoqërisë. Nevojitet një trajtim juridik vecmas 

për mediat, duke e kufizuar apo zgjeruar, sipas rastit hapësirën e tyre dhënies së 

informacionit në kuptim të nenit 10. Duke trajtuar këtë problem, GJEDNJ thotë se 

parimi i lirisë së shprehjes merr një rëndësi të vecantë për median dhe shndërrohet 

në detyrim kur është fjala për cështje politike si dhe cështje të tjera me interes të 

përgjithshëm. Jo vetëm shtypi ka detyrën të japë informacione të tilla dhe ide; edhe 

publiku ka një të drejtë për t’i marrë ato373

                                                           
370 Po aty 

. Kur vjen puna për cështje të interesit të 

lartë publik, informim mbi gjendjen aktuale të shoqërisë, apo transmetim  

pikëpamjesh të një grupi intra kulturor “që shokojne godasin apo fyejnë një grup 

personash apo një pjesë të shoqërisë”, mes të drejtash të tjera tepër të rëndësishme, si 

jeta private, reputacioni, siguria publike,etj., nevojat e kohës dhe bashkë me to edhe 

jurisprudenca ka vendosur që të mbizotërojë e drejta e qytetarëve për tu informuar, 

371 Ligj 7895, Datë 27.1.1995 
372 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.16, datë 11.11.2004 
373 Ligens kundër Austrisë, 1986. 
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si përbërës i lirisë së shprehjes. Kjo ndodh jo sepse këto vlera janë më pak të 

rëndësishme për shoqërinë demokratike, doktrina e të drejtave të Njeriut nuk 

pranon hierarkizma, por duhet mbrojtur liria e shprehjes përpara vlerave të tjera, 

sepse është kushti paraprak, conditio sine qua non i gëzimit të të tjerave, gur themeli i 

të gjithë kështjellës së demokracisë, nën mbrojtjen e së cilës kombet elitare aspirojnë 

të përfshijnë gjithkënd.                

Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit(2007) në lidhje me 

problematiken e respektimit të lirisë së medias për të emetuar informacion: “Gjatë 

vitit, televizioni Top Channel, nje stacion televiziv udheheqes që kishte qenë kritik ndaj 

qeverisë, beri padi kunder Ministrise se Ekonomise duke kerkuar zbatim te qerase se nderteses 

ose kompensim. Ne vitin 2006, Këshilli i Ministrave miratoi nje vendim per ta debuar 

televizionin Top Channel nga nje ndertese e zoteruar nga shteti ne qender te Tiranës. 

Televizioni Top Channel e apeloi cështjen dhe deri ne fund te vitit cështja nuk ishte 

zgjidhur.Ne qershor, qeveria kreu nje inspektim tatimor te televizionit Top Channel dhe 

vlerësoi 14.1 milionë dollarë (1.17 miliardë lekë) ne gjoba dhe taksa te prapambetura te 

papaguara. Qeveria pretendoi qe inspektimi ishte kryer per evasion te dyshuar fiskal, 

megjithese nuk pati inspektime te stacioneve te tjera. Me 18 korrik, sekretari i pergjithshem i 

Organizates se Europes Jug-Lindore per Median (SEEMO) me qender ne Vjene i dergoi 

kryetares se parlamentit nje leter ku kritikonte gjoben dhe pohonte se organet shqiptare te 

medias dhe SEEMO "besojne qe qeveria po perdor autoritetet tatimore per te sulmuar 

pavarësine e medias." Letra verejti qe fakti qe gjoba u aplikua kunder nje organi te medias qe 

kishte kritikuar qeverinë "na bën të besojmë që qeveria po perpiqet të kërcënojë median 

shqiptare." Megjithëse ligjerisht gjoba ishte ende e vlefshme, nuk kishte perpjekje 

institucionale per ta marre ate. Megjithate, raportimi politik dhe ekonomik i televizionit Top 

Channel u be dukshem me pak kritik ndaj qeverise.”       
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Më aktual është raporti i “Freedom House” mbi lirinë së shprehjes, i cili rendit 

Shqipërine ndër vendet me liri të pjesshme të shprehjes. Sipas këtij raporti, të 

titulluar “Freedom in Ëorld 2012” : “Shqipëria pësoi prirje drejt rënies për shkak të 

vrasjes së protestuesve të opozitës në janar të 2011, politizimit të mekanizmit 

elektoral dhe që rrethuan zgjedhjet vendore në maj dhe dështimt të gjykatave për të 

qenë të paanshëm në vendimin mbi një rast korrupsioni ndaj një qeveritari të 

lartë.”374                    

  Duke patur parasysh rolin e medias në shoqëri, gjykatat duhet të aplikojnë 

tolerancë për median dhe gazetarët, duke zgjeruar kufinjtë e veprimit për këtë 

kategori, sidomos kur është cështja për kritikë ndaj politikanëve. Ky parim është 

krijesë e prakrikës së Gjykatës së Strasburgut, që në vendimin Ligens kundër 

Austrisë arsyeton: “Limitet e kritikave të pranueshme janë më të gjëra për një person 

politik sesa për një individ të thjeshtë. Megjithëse i pari përfiton nga mbroja e 

paragrafit 2 të nenit 10, kërkesat e mbrojtjes të reputacionit të tij duhet të vihen në 

ekujlibër me interesat e diskutimit të lirë të cështjeve politike.”375

                                                           
374 http://ëëë.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/FIË%202012%20Booklet--Final.pdf 

 “Pozicioni i 

“privilegjuar” i medias në shtetin demokratik  garantohet për shkak  se është 

pikërisht ajo, që e bën pushtetin shtetëror më të prekshëm për njerëzit, më të 

kontrollueshëm dhe më transparent. Media ndikon që individët e angazhuar në të 

tre pushtetet, si persona  të zgjedhur apo zyrtarë, të kenë disa cilësi të reja. Ata janë 

më afër me median, më të komunikueshëm me njerëzit, më të kujdesshëm në 

përmbushjen e detyrave dhe funksioneve të tyre si dhe në jetën e angazhimet e tjera 

shtetërore e private. Media është gjithashtu një bazë e rëndësishme për të kontrolluar 

dhe gjykuar se si funksionarët e veshur me pushtet, ushtrojnë autoritetin publik dhe 

si i menaxhojnë fondet publike. Garantimi i lirisë së medias, ndër të tjera, zvogëlon 

375 Si një pjesë e madhe e vendimeve të GjEDNj të cituara në këtë punim, kjo referencë është marrë nga punimi 
“Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut” me autor Ledi BIANKU, Tiranë 2005, fq.614. 
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mundësinë e manipulimeve me pushtetin publik si dhe nxit identifikimin e rasteve 

korruptive.376

Së treti, aspekt tjetër i lirisë së shprehjes është e drejta për të marrë informacion. Kjo 

është ana e kundërt e lirisë për të dhënë informacion për të cilën folëm më sipër, e 

drejta për të dhënë informacion, në formën pasive. E drejta e informimit është 

mundësia e cdo qytetari për të marrë informacion në të gjitha rrugët e mundshme. 

Edhe këtu neni 10 mbron jo vetëm thelbin por edhe formën e marrjes së 

informacionit, sic jane transmetimet audiovizuale, infirmimi nëpërmjet sistemeve 

kompjuterike, shtypi, revistat, kopjet autentike të dokumentave zyrtare (sipas ligjit 

për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtarë), etj.  Në shumë kushtetuta, ashtu 

si kushtetuta jonë, kjo e drejtë themelore është trajtuar në një dispozitë vecmas (neni 

23). Ajo sanksionohet me qëllim që të mbrohet interesi i përgjithshëm për informim 

të publikut dhe presupozon se, në një regjim demokratik duhet të bëhen publike 

operacionet e kryera nga qeverisësit

 

377. Qytetarët kanë të drejtë të informohen mbi 

veprimtarinë e personave titullarë të një pjesëze të pushtetit publik, duke qenë se 

vetë këta të fundit e kanë marrë legjitimitetin prej qytetarëve në zgjedhjet e lira dhe 

demokratike. Transparenca dhe besimi i publikut në këtë kategori njerëzish luajnë 

rol të rëndësishëm në shtetin e lirë e demokratik.378

Të treja të drejtat e analizuara më sipër nuk mund të shihen dot të vecuara, por së 

bashku, në unitet përbëjnë TË DREJTËN E LIRISË SË SHPREHJES, themelin e 

 Informimi rrit ndërgjegjësimin e 

qytetarëve me anë të aksesit që kanë nëpër të gjithë veprimtarinë e organeve 

shtetërore dhe nxit zgjedhjen e personave të duhur në zgjedhet e lira dhe 

demokratike. 

                                                           
376 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.16, datë 11.11.2004 
377 Prof. Luan OMARI & Prof. Dr. Aurela ANASTASI; E drejta kushtetuese, Tiranë 2010. Fq.129. 
378 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.16, datë 11.11.2004 
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shoqërisë demokratike. Liria e mendimit nuk mund të qëndrojë pa informim 

adekuat dhe të paanshëm pasi mendimi ka si reaktant vetë informacionin si tërësi 

perceptimesh të jashtme të cilat mund të vijnë në forma të ndryshme; sic na thotë një 

formulë filozofike latine: Nihil est in intellectum, qvot non prius fuerit in sensu379

Kufizimi i të drejtës 

,dmth. 

asgjë nuk është në mendim, po nuk qe përpara në ndijime. Mendimet sjellin të 

shprehurit, dhënien e informacionit e cila mundëson pastaj edhe të marrurit e 

informacionit, sepse në komunikim, qoftë ky masiv apo individual, gjithmonë ka dy 

palë, informuesi dhe i informuari. Nuk mund të emetohet informacion in vacui,në 

boshllëk, dhe as mundet që informacioni të vijë nga hici. Nga kjo analizë e lirisë së 

shprehjes kuptojmë pse hartuesit e KEDNJ kanë perfshirë këto të drejta (e mendimit, 

e shprehjes dhe e informimit) në një vlerë të vetme, liria e shprehjes. Kjo gjë bën që të 

mbahet gjithmonë parasysh rëndësia e cdonjërës prej tyre në kuadër të lirisë së 

shprehjes, dhe të demokracisë. Në përfundim duam të theksojmë se asnjë 

komponent nuk mund të jetojë pa respektimin e tjetrës, por të treja duhet të 

bashkëekzistojnë duke qenë se cdonjëra i jep shtysë edhe tjetrës, dhe thellimi i  

rrënjëve  të demokracisë në shoqërinë tonë bëhet nëpërmjet rrugës që na dikton 

spiralja “mendim i lirë- shprehje e lirë-informim i lirë”, pa ndërhyrjen e autoriteteve 

publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. 

E drejta e lirisë së shprehjes, pavarësisht rëndësisë që ka në një shoqëri demokratike, 

mund të kufizohet. Kushtet dhe formalitetet e kufizimit përcaktohen nga paragrafi 2 

i nenit 10 të KEDNJ, të cilin neni 17 i kushtetutës sonë e bën pjesë të saj. Sipas nenit 

17, Kufizime mund te vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për 

mbrotjen e te drejtave te te tjereve. Kufizimi duhet te jetë në përpjesëtim me gjendjen 

që e ka diktuar atë. Keto kufizime nuk mund te cënojne thelbin e lirisë së shprehjes 

                                                           
379 Servet PËLLUMBI & Fiqeret SPAHIU, Fjalor i Filozofisë, Tiranë 1974, fq. 356. 
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dhe ne asnje rast nuk mund te tejkalojne kufizimet e parashikuara ne Konventen 

Europiane per te Drejtat e Njeriut. Nga ana e saj Konventa ka parashikuar tre kushte 

themelore të cilat duhet ti kapërcejnë shtetet për të ndërhyrë në lirinë e shprëhjes. 

Ndërhyrja   të parashikohet me ligj(parimi i ligjshmërisë);     

Ndërhyrja ka si qëllim të mbrojë një ose më shumë nga interesat ose vlerat e 

mëposhtme: sigurimin kombëtar; integritetin territorial; sigurinë publike; ndalimin e 

krimit dhe mbrojtjen e rendit; mbrojtjen e shëndetit; moralit; reputacionin ose të 

drejtat e të tjerëve; ndalimin e zbulimit të informacionit të marrë në konfi dencë, dhe; 

garantimin e autoritetit e paanshmërisë së gjyqësorit;(parimi i interesit publik) 

Ndërhyrja tyë jetë nevojshme në një shoqëri demokratike.(parimi i 

proporcionalitetit). Problematika e kufizimit të saj nuk mund të studiohet a priori, 

por nën dritën e kushteve ligjorë dhe faktike të vendit tonë.   

 Në dallim nga KEDrNj, Kushtetuta jonë garanton lirinë e shprehjes në kuptim të 

ngushtë dhe të drejtën e informimit në dy dipozita të veçanta, respektivisht në nenet 

22 dhe 23 të saj. Në nenin 22 thuhet se liria e shprehjes, e shtypit e radios dhe e 

televizionit është e garantuar. Ndalohet censura paraprake e mjeteve të 

komunikimit, dhe ligji mund te kërkojë dhënien e autorizimit për stacionet e radios. 

Kjo klauzolë e fundit përcaktohet nga arsye teknike; numri i kufizuar i frekuencave 

të disponueshme. E drejta e informimit garantohet nga neni 23380

                                                           
380 1. E drejta e informimit është e garantuar.2. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, te marrë informacion 
për veprimtarine e organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore.3. Kujtdo i jepet 
mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive. 

,i cili në paragrafin e 

dytë parashikon:                               

Së pari; kushdo ka të drejtë të marrë informacion për veprimtarinë e organeve 

shtetërore në përputhje me ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet 
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zyrtarë381, dhe kodin e procedurave administrative382, i cili në nenin 20 cakton si 

parim themelor të veprimtarisë së gjithë organeve të administratës publike, parimin 

e transparencës, të drejtës së informimit për qytetarët. Të gjithë pjesëmarrësit në 

procedurën administrative kanë të drejtë të marrin informacion dhe të njihen me 

dokumentet e përdorur në këtë procedurë383.Sic shihet duke qenë se KPA regullon 

procedurat administrative, të drejtën e informimit në këtë kod e gëzojnë 

pjesëmarrësit në procesin administrativ, dhe jo qytetarët e tjerë që nuk janë 

drejtpërdrejt të interesuar384. Këtë boshllëk e plotëson ligji për të drejtën e informimit 

që i jep të drejtën cdo personi të kërkojë informacion për dokumentet zyrtare, që 

kanë të bëjnë me veprimtarinë e organeve shtetërore dhe të personave që ushtrojnë 

funksione shtetërore, pa qenë i detyruar të shpjegojë motivet. Autoriteti publik është 

i detyruar të japë çdo informacion në lidhje me një dokument zyrtar, përveç rasteve 

kur me ligj parashikohet ndryshe. Çdo informacion për një dokument zyrtar, që i 

është dhënë një personi, nuk mund t’i refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, 

me përjashtim të rastit kur ky informacion përbën të dhëna vetjake të vetë personit, 

të cilit i është dhënë informacioni385

                                                           
381 Ligj nr.8510, datë 30.6.1999. 

. Kufizimet ligjore që i vihen së drejtës së 

informimit të qytetarëve nga administrata publike, përcaktohen nga ligji 8458 për 

informacionin e klasifikuar sekret shtetëror që kufizon të drejtën e informimit të 

qytetarëve për efekt të ruajtjes së sekretit shtetëror dhe ligji 9887, për mbrojtjen e të 

dhënave personale, qe i kushtohet ruajtjes së një vlere tjetër themelore; mbrojtjes së 

jetës private.                               

Së dyti, ky paragraf, i jep të drejtën qytetarëve që të informohen edhe për 

veprimtarinë e organeve shtetërore por edhe për veprimtarinë e personave që 

382 Ligj nr.8485, datë 12.5.1999. 
383 Neni 20/1, po aty. 
384 Neni 51/1, po aty. 
385 Neni 3 i ligjit per të drejtën e informimit. 
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ushtrojnë funksione shtetërore. Kuptohet se bëhet fjalë për veprimtarinë private të 

tyre. Kjo realizohet me ligjin nr.9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin 

e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve 

publikë”. Sipas nenit 34 të këtij ligji,“Të dhënat që përfitohen nga deklarimi sipas 

këtij ligji janë të lejueshme për publikun, në përputhje me ligjin nr.8503, datë 

30.06.1999 “Për të drejtën e informimit  për dokumentet zyrtare”. Ky nen ka qenë 

edhe objekt i kontrollit kushtetues nga gjykata kushtetuese në vendimin nr.16, datë 

11.11.2004. Në cështjen e së drejtës së lirisë së shprëhjes kryesisht ballafaqohen dy 

linja kryesore;e drejta për informim e publikut përballë jetës private të personave të 

veshur me funksione publike. I mbetet organeve kompetente që të vlerësojnë se kush 

merr më shumë peshë për cdo rast konkret. Vendimi në lartpërmendur përbën 

shembullin e një vlerësimi të tillë. Kërkuesi ka pretenduar se neni 34 i ligjit nr.9049 

“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve 

dhe të disa nëpunësve publikë”, është antikushtetues edhe për shkak se publikimi i 

të dhënave mund të bëhet pa pëlqimin e subjektit deklarues, gjë që sipas tij bie ndesh 

me nenin 35 të Kushtetutës386 që mbron të drejtën për jetë private. Gjykata 

Kushtetuese ka arsyetuar: “Liria e shprehjes përbën një nga gurët themelorë të shtetit 

demokratik. Pa garantimin e kësaj të drejte nuk mund të bëhet fjalë për pluralizëm, tolerancë 

dhe krijim të vullnetit të lirë politik, aq të domosdoshëm për shoqërinë demokratike.387

                                                           
386 Ky nen, në paragrafin 1, parashikon “ Askush nuk mund te detyrohet, pervecse kur e kerkon ligji, te beje 
publike te dhena qe lidhen me personin e tij”. 

 

Shkëmbimi i ideve dhe informimi i lirë janë ndër mjetet më të rëndësishme dhe më efikase për 

të kontrolluar demokracinë si formë e qeverisjes. Liria e shprehjes është gjithashtu bazë dhe 

kusht i domosdoshëm paraprak për garantimin e një sërë të drejtave dhe lirive të tjera 

themelore. Për këtë arsye, zbatimi në praktikë i kësaj të drejte kërkon në çdo rast një kuptim 

dhe interpretim mjaft të gjerë... , liria e shprehjes përfshin në vetvete edhe të drejtën e 

387 shih Handyside v.Mbreterise së Bashkuar, 7.12.1976, Seria A no.24, fq..23, Jersild v. Danimarkës, 23.09.1994, 
Serie A.no., etj.     
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informimit, si një e drejtë themelore për të marrë dhe për të dhënë informacion, pa ndërhyrjen 

e autoriteteve publike. Ndërsa e drejta për respektimin e jetës private në thelbin e saj duhet ti 

sigurojë individit një hapësirë, brenda së cilës, ai do të mund të zhvillonte dhe plotësonte në 

mënyrë të pavarur personalitetin e tij.... Ligjvënësi ka treguar kujdes në balancimin sa më të 

drejtë të së drejtës themelore të informimit dhe detyrimit për respektimin e jetës private. Në 

balancimin ndërmjet këtyre dy të drejtave themelore, është patur parasysh kontributi që sjell 

deklarimi i pasurisë së personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë, i burimeve të saj si dhe 

publikimi i tyre në debatin e përgjithshëm, duke u kthyer kështu në mjet për arritjen e 

qëllimeve që synohen në rastin konkret. Detyrimi për deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë 

personale si dhe mundësia e publikimit të tyre, nuk synojnë dëmtimin apo denigrimin e 

subjekteve deklaruese, por një transparencë dhe kontroll më rigoroz ndaj pasurimit apo 

raporteve të tyre financiare me persona të tretë. Nga ky këndvështrim, Gjykata Kushtetuese 

çmon se  publiku ka interes të ligjshëm, që përmes transparencës, të  informohet  më në detaje 

jo vetëm mbi punën dhe veprimtarinë, por edhe mbi të ardhurat, pasurinë dhe burimet e saj të 

personave të zgjedhur ose zyrtarë. Pra, balanca e gjetur vlerësohet si e drejtë dhe e bazuar. 

Për rrjedhojë, konstatohet se ndërhyrja apo kufizimi i sferës së jetës private në formën e 

dhënies së informacionit mbi pasurinë dhe burimet e saj dhe mundësia e publikimit të tyre, të 

jenë të justifikuara dhe të domosdoshme në kushtet aktuale të shoqërisë shqiptare.” 

Megjithë rëndësinë e vet, privilegji që gëzon liria e shprehjes nuk duhet absolutizuar. 

Shprehja dhe informimi, nga mjete në mbrojtje të shoqërisë së lirë dhe demokratike, 

mund të kthehen kundër  vetë lirisë, sigurisë,moralit, dinjitetit dhe demokracisë. 

Absolutizimi i lirisë së shprehjes rrezikon të aplikojë teorinë e paradoksit të 

tolerancës: një tolerancë absolute mund të çojë në tolerancën e ideve që nxisin 

intolerancën, dhe kjo e fundit mund të shkatërrojë pastaj vetë tolerancën388

                                                           
388 Monika Carss-Frisk, Liria e shprehjes,Një udhëzues për implementimin e Nenit 10 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut,fq.7. 

. Abuzimi 
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me lirinë e shprehjes nuk duhet të bjerë ndesh sidomos me interesa dhe vlera që 

kanë të bëjnë me sigurimin kombëtar; integritetin territorial; sigurinë publike; 

ndalimin e krimit dhe mbrojtjen e rendit; mbrojtjen e shëndetit; moralit; reputacionin 

ose të drejtat e të tjerëve; ndalimin e zbulimit të informacionit të marrë në 

konfidencë, dhe; garantimin e autoritetit e paanshmërisë së gjyqësorit389, nëse nuk ka 

ndonjë përligjje të arsyeshme, të nevojshme në një shoqëri demokratikë. Kodi ynë 

penal390

Konkluzione dhe rekomandime: 

 parashikon dënime për personat qe abuzojnë me lirinë e shprehjes dhe të 

informimit, në dëm të interesave të qytetarëve,shoqërisë dhe shtetit.. Cdo interes apo 

vlerë kufizuese e lirisë së shprehjes i listuar ne nenin 10/2 i KEDrNj është objekt i një 

vepre penale të vecantë që ka të bëjë me abuzimin me lirinë e shprehjes ose 

informimin. Të tilla vepra penale janë psh.: “Fyerja” (n 119 KP) dhe “Shpifja” (n 120 

KP), që drejtohet kundër moralit dhe reputacionit të personit, “Shpërndarja e 

shkrimeve antikushtetuese” (Neni 225) që drejtohet kundër rendit kushtetues, 

“Shpifja ndaj Presidentit te Republikës” (neni 241 KP)  që drejtohet kundër 

autoritetit të shtetit por edhe ndaj moralit dhe reputacionit të personit “Veprimet 

fyese  ndaj himnit e flamurit” (neni 229 KP), “Kundërshtimi i punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore ose një shërbim publik” (neni 235 KP), “Fyerja për shkak të 

detyrës” (neni 239 KP), “Shpifja për shkak të detyrës” (neni 240 KP)etj.  Kodi Penal 

parandalon dhe dënon pra, abuzimin me lirinë e shprehjes dhe të informimit duke 

përcaktuar kufinjtë e saj të cilët shtrihen deri aty ku nuk cënohen të drejtat dhe 

interesat e dikujt tjetër.  

Si përfundim, konkludojmë sikurse dhe studiues të tjerë të kësaj cështje, se liria e 

shprehjes për të cilën folëm më lart,është një dhunti vetjake, kusht i lidhur fort me 

                                                           
389  Shih Paragrafi 2 i nenit 10 të KEDrNj. 
390  Ligj nr.7895 datë 27.01.1995. 
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ekzistencën tonë si qenie shoqërore dhe politike. Këtë të drejtë natyrore nuk na e 

dhuron shteti. Ai vetem sa pohon pamohueshmërinë e saj, dhe krijon garancitë 

normative dhe institucionale të ushtrimit efektiv të saj. Rëndësia e sanksionimit të 

lirisë së shprehjes ruan aktualitetin sepse kjo liri është gur themelor i gëzimit të lirive 

të tjera si liria e mbledhjes, tubimit dhe organizimit, e drejta e votës,etj. Liria e 

shprehjes është pra, bërthama e vetë demokracisë. Qytetari që flet lirshëm dhe 

mirëinformohet është “qeni roje” i demokracisë. Kombet e civilizuara kanë bërë 

përpjekje që ta garantojnë këtë liri, bashkë me të drejtat e liritë e tjera, në 

marrëveshjet ndërkombëtare sic është Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut e 

cila në nenin dhjetë mbron të drejtën e lirisë së shprehjes. Në kuptim të këtij neni 

liria e shprehjes përbëhët nga tre komponentë, të cilat në shumë kushtetuta moderne 

si kushtetuta jonë parashikohen si të drejta themelore më vete,(liria e mendimit, liria 

për të dhënë informacion dhe e drejta për të marrë informacion). Të treja këto të 

drejta kushtëzojnë njëra tjetrën dhe paraqesin në entitetin e tyre konretizimin e 

nocionit të lirisë së shprehjes. Edhe kushtetuta jonë parashikon mbrojtjen e kësaj të 

drejte themelore në tre dispozita; respektivisht në nenin 22 (liria e shprehjes), nenin 

23 (e drejta e informimit) dhe nenin 24 liria e (ndërgjegjes dhe fesë). Këto dispozita të 

kushtetutës, që binjakëzohen edhe me nenin 10 të KEDrNj, shtjellohen më tej në ligje 

të vecanta si ligji për të drejtën e informimit, etj. Vec mbrojtjes së kësaj të drejte, këto 

dokumente juridike parashikojnë edhe rastet e kufizimit të saj. Interesi publik mund 

ta kufizojë këtë të drejtë për persona të caktuar, kur bëhet me ligj dhe për aq sa është 

e nevojshme në një shoqëri demokratike.Konkretisht, interesat që mund të kufizojnë 

këtë të drejtë parashikohen nga KEDrNj. Një shembull i aplikimit të tyre është edhe 

Kodi ynë Penal që cdo interes të tillë e parashikon si objekt të një vepre penale që 

konsiston në shpërdorim me lirinë e shprehjes.      
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Në lidhje me lirinë e medias dhe të shtypit rekomandojmë pushtetin publik të 

nxjerrë rregullime ligjore më të detajuara për të vënë në jetë pluralizmin mediatik 

pasi media në parim i nënshtrohen kërkesave të pluralizmit të brendshëm dhe të 

jashtëm391

 

. Mediat duhet të mos jenë të ndikuara prej partive politike dhe duhen 

marrë masa për mospolitizimin e tyre, duke qenë se politizimi i mediave sjell pasoja 

të rënda për një shoqëri që aspiron drejt demokracisë.    

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
391 Prof. Luan OMARI & Prof. Dr. Aurela ANASTASI; E drejta kushtetuese, Tiranë 2010. Fq.128 
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E DREJTA PËR NJË PROCES TË RREGULLT LIGJOR SI NJË NGA 
STANDARTET E TË DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE NË ÇËSHTJET 

PENALE 
 

Ervis Bedo 
Shkolla doktorale, Fakulteti Juridik, Universiteti Europian i Tiranës 

 
Abstrakt 
 
Për shkak të rëndësisë, e drejta për një proces të rregullt ligjor ka qënë vazhdimisht 
objekt trajtimesh dhe interpretimesh doktrinale dhe jurisprudenciale. Ajo përbën një 
nga bazat thelbësore të standardit të të drejtave dhe lirive themelore dhe ka marre 
tashmë vlerën e një parimi të përgjithshëm të së drejtës.  
Punimi shkencor që synoj të ezauroj në Konferencën Ndërkombëtare të Studiuesve 
të rinj në Drejtësi përmban një trajtim të zgjeruar të konceptit të procesit të rregullt 
ligjor duke iu referuar legjislacionit shqiptar, Konventës Europiane për të drejtat e 
Njeriut ,praktikës gjyqësore shqiptare dhe asaj të Gjykatës Europiane të të Drejtave 
të Njeriut si dhe doktrinës bashkëkohore .  
Rol të rëndësishëm në këtë punim shkencor do të kenë edhe trajtimet e  
komponentëve të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si: e drejta për tu dëgjuar 
drejtësisht / e drejta për një gjykim publik, afati i arsyeshëm kohor/  e drejta për një 
gjykatë të përshtatshme ( pavarsia e saj, paanshmëria dhe krijimi me ligj i gjykatës). 
Trajtimi i procesit të rregullt ligjor në këtë konferencë shkencore është i nevojshëm 
për plotësimin e kornizës së kuadrit të të drejtave të njeriut kështu që shpresoj që 
punimi im të sjellë kontributin e duhur. 
 
 
Në shoqëritë bashkëkohore demokratike të drejtat e njeriut konsiderohen parime 

bazë pa të cilat njerëzit nuk mund të jetojnë si qenie njerëzore me dinjitet dhe 

shoqëria nuk mund të njohë progres. Pikërisht, duke u nisur nga roli i 

padiskutueshëm që ato luajnë në zhvillimin e individit dhe shoqërisë,një vend të 

rëndësishëm zë trajtimi i çështjeve që lidhen me garantimin që i rezervohet të 

drejtave të njeriut, pjesë e pandashme e të cilave është dhe e drejta për një proces të 
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rregullt ligjor. Me proces të rregullt ligjor duhet kuptuar ai proces i rregulluar në 

mënyrë që të nxisë apo favorizojë në respekt të garancive procedurale, ndjekjen e një 

vendimi të saktë e të drejtë, bazuar në një rindërtim "të vërtetë, të arsyeshëm dhe të 

kontrollueshëm të rastit konkret ose më mirë, të pretendimeve faktike që e përbëjnë 

atë."392

Neni 6 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) përmban një listë të 

gjatë të të drejtave procedurale që u njihen të gjithë personave që janë palë në një 

proces në kuptim të gjerë: e drejta për proces publik, që procesi të përfundojë në një 

afat të arsyeshëm dhe të drejtohet nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e drejta 

e prezumimit të pafajësisë. Që në fillim neni 6 afirmon se “ çdo person ka të drejtë që 

çështja e tij të dëgjohet rregullisht. Kjo shprehje e përgjithshme mbulon të gjitha të 

drejtat e veçanta që paraqiten në këtë nen, por edhe këtu nuk ka asnjë përkufizim. 

Duke lexuar nenin 6 të KEDNJ ligjshmëria mund të përkufizohet në dy mënyra: në 

kuptimin e ngushtë ligjshmëri do të thotë se secila prej palëve në proces mund të 

mbrojë çështjen e vet në kushte përgjithësisht të barabarta në raport me palën 

kundërshtare

  

393. Në kuptim të gjerë ligjshmëri është sinonim i drejtësisë dhe përfshin 

disa të drejta të veçanta si e drejta për t’u gjykuar nga gjykata në afat të arsyeshëm 

etj. Këtu duhet të shtojmë prezumimin e pafajësisë pa të cilin nuk ka proces të 

vërtetë, pra proces të rregullt ligjor. Madje nëpërmjet disa vendimeve Gjykata 

Europiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) e miraton këtë konceptim të gjerë, 

sidomos kur thotë se paragrafi i parë i nenit 6 është norma bazë, paragrafet 2 dhe 3 

janë zbatime të veçanta të tij394

                                                           
392 Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma, 2000, fq 8. 

, ose kur thekson se kërkesat e paragrafit të 3 

analizohen si aspekte të veçanta të së drejtës për një proces të rregullt ligjor që 

393 M. De Salvia, La Convention europeenne des droits de l’homme, Paris, 1995, fq 265. 
394Çështja Lutz kundër Spanjës 25 Gusht 1987, Seria A nr. 123 – B. 
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garantohet nga paragrafi 1395.. Procesi i rregullt ligjor siç është përmendur dhe më 

sipër nga neni 6 i KEDNJ, mbulon një fushë të përgjithshme, sepse zbatohet 

njëherësh në çështjet civile dhe në çdo akuzë me karakter penal. Lind pyetja nëse kjo 

shprehje i korrespondon vetëm procedurës penale stricto sensu, domethënë procesit 

juridik që dënon autorin e një vepre penale apo përfshin edhe autorët e veprimeve 

apo mosveprimeve, të cilat edhe pse nuk janë vepra penale në kuptim strikt të fjalës, 

kanë karakter represiv, ç’ka nënkupton sjelljet që ndëshkohen me sanksione 

disiplinore ,ose ekonomike që shpesh quhen parapenale396? GJEDNJ ka pranuar 

konceptimin e gjerë të fushës penale sepse nëse shtetet kontraktuese do ta cilësonin 

një shkelje më shumë disiplinore se sa penale përdorimi i klauzolave themelore të 

nenit 6 do të varej nga vullneti i tyre sovran. Një liri kaq e madhe rrezikon të çojë në 

rezultate të papajtueshme me qëllimin dhe objektin e konventës.397 Gjithsesi çdo 

dënim jo penal stricto sensu nuk është automatikisht penal në kuptimin  e konventës. 

Sipas GJEDNJ ai është i tillë vetëm sipas tri kritereve, që lidhen me treguesit e të 

drejtës kombëtare, me natyrën e veprës ose të sjelljes, me qëllimin dhe ashpërsinë e 

dënimit, këto të fundit mbahen parasysh për të përcaktuar ekzistencën e një akuze 

në fushën penale398

                                                           
395Çështja Isgro kundër Italisë 19 Shkurt 1991, Seria A nr. 34 – B. 

.Shtrirja e nenit 6 varet edhe nga akuza dhe GJEDNJ  nuk 

mbështetet në përkufizimet kombëtare të akuzës, por miraton një përkufizim 

autonom. Për gjyqtarët e Strasburgut akuza rezulton nga njoftimi zyrtar i qortimit 

për kryerjen e një vepre penale që bën autoriteti kombëtar kompetent. Në disa raste 

ai mund të marrë edhe formën e masave të tjera që e nënkuptojnë një qortim të tillë 

396 M. Delmas, La Matiere penale au sens de la CEDU, flou du droit penal, Paris, 1987,fq 819. 
397 Çështja Engel dhe të tjerët kundër Hollandës 8 Qershor 1976, Seria A nr. 22 – B. Është vendimi në parim ku si 
pasojë e thyerjes së disiplinës ushtarake, një ushtarak i forcave holandeze ishte dënuar me burgim. Por GJEDNJ 
nuk e pranoi të drejtën e Holandës që e rendiste procedurën ndëshkimore në të drejtën disiplinore e jo në të 
drejtën penale. 
398 Shih çështjet Aebe kundër Greqisë dhe Bloch kundër Francës. 
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dhe që çojnë në pasoja të rëndësishme për situatën e të dyshuarit399.Gjyqtarët e 

Strasburgut pranojnë një konceptim material dhe jo formal të akuzës, hedhin poshtë 

aparencat procedurale duke ju përmbajtur realiteteve. Aplikimi i nenit 6 i KEDNJ 

fillon me akuzën, duke bërë që ai jo vetem të mos kufizohet në fazën e gjykimit por 

përfshin edhe një pjesë të mirë të fazës përgatitore si dhe ekzekutimin e vendimeve  

të drejtësisë, i tillë është rasti i vendimit Hornsby kundër Greqisë400, në të cilin 

gjykata afirmon se “duke mos marrë përgjatë pesë viteve masat e nevojshme në përputhje 

me vendimin gjyqësor përfundimtar dhe të ekzekutueshem, autoritetet kombëtare i kanë 

privuar dispozitat e nenit 6.1të KEDNJ nga çdo efekt i dobishëm”. Ky rast nuk kishte të 

bënte me çështje penale, por vendimi përcakton se ekzekutimi i gjykimit ose 

vendimit, të cilitdo juridiksioni, duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e procesit 

në kuptimin e nenit 6 të KEDNJ-së. Gjithçka që vjen pas akuzës, qoftë ky procedim 

penal apo ekzekutim i vendimit penal,varet nga neni 6 i KEDNJ – së. Rëndësia e së 

drejtës për një proces të rregullt ligjor shfaqet në dy këndvështrime: së pari, neni 6 i 

konventës u lë shteteve një liri shumë të reduktuar, pavarësisht se ajo ka një karakter 

të kushtëzuar në një farë mënyre relative, meqenëse konventa parashikon  

shmangien që konsiston në një moszbatim total, por të përkohshëm sipas nenit 15 

paragrafi parë i KEDNJ – së që bazohet në ekzistencën e rasteve të gjendjes së 

jashtëzakonshme ( në rast lufte, ose në rast të një rreziku tjetër publik që kërcënon  

jetën e kombit ) duke shmangur parimin për proces të rregullt ligjor me përjashtim të 

aspektit që lidhet me publikimin e debateve.401

                                                           
399Çështja Dewer kundër Belgjikes, 27 Shkurt 1980, Seria A nr. 35 – B. 

 Megjithatë ndryshe nga dispozita të 

tjera si për shembull neni 8 ( e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare ) 

neni 12 ( e drejta për martesën) etj, neni 6 nuk lejon që të mbahen shumë parasysh të 

dhënat kombëtare. Së dyti duket se koncepti i ligjshmërisë lidhet me të gjithë 

400Çështja Hornsby kundër Greqisë, 19 Mars 1997, Seria A nr. 229 – B. 
401 Çështja Lawless kundër Irlandës, 14 Nëntor 1960, Seria A, nr. 1 
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procedurën penale në kuptimin  e gjerë, jo vetëm me bërthamën e saj që përbëhet 

nga rregullat e funksionimit të drejtësisë nga fillimi e deri në fund të procedurës, por 

edhe me strukturën e administratës gjyqësore. Pra studimi i nenit 6 duhet të 

parashikojë ligjshmëri në organizimin gjyqësor dhe në rregullat proceduriale. Në një 

studim akoma më të thelluar të nenit 6 të KEDNJ do të analizojmë edhe 

komponentët e të drejtës për një proces të rregullt ligjor të cilët janë trajtuar më 

poshtë nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore të GJEDNJ: 

A. E drejta për t’u dëgjuar drejtësisht. 

 Në thelb kjo nënkupton të drejtën e një personi për të paraqitur çështjen dhe provat 

në gjykatë në kushte të tilla që nuk e vendosin atë në disavantazh në krahasim me 

palën tjetër. Kjo e drejtë nënkupton gjithashtu aksesin për materialet që posedon 

pala tjeter, mundësia për të pyetur dëshmitarët në kushte të barabarta me palën 

tjetër, dëgjimin në prezencë të të akuzuarit, një vendim i arsyetuar gjyqësor, kjo e 

drejtë quhet ndryshe e drejta për t’iu drejtuar gjykatës ose aksesi në gjykatë. Çdo 

person ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës, siç e ka ilustruar çështja Golder402

                                                           
402 Çështja Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shkurt 1975, Seria A nr. 18. 

 kundër 

Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë çështje është marr i pari vendim në parim në këtë 

aspekt, Golder ishte një i burgosur në një burg anglez, që  mendonte të ngrinte padi 

kundër një gardiani burgu për shpifje në adresë të tij. Sipas rregullores penitenciare, 

ai i kishte kërkuar ministrit të brendshëm autorizim për t’u konsultuar me një avokat 

por ministri e kishte refuzuar. Pra lindi pyetja nëse neni 6 i KEDNJ-së siguron 

thjeshtë të drejtën për një proces të rregullt ligjor në një procedure tashmë të filluar, 

apo në mënyrë më të gjerë, ai i ofron gjithashtu çdo personi që ka qenë viktimë e 

shkeljes së të drejtave dhe detyrimeve, mundësinë për t’iu drejtuar gjykatës? Është e 

vërtetë se KEDNJ nuk e përmend shprehimisht këtë të drejtë, por GJEDNJ e ka 

nxjerrë atë duke u bazuar në objektin dhe qëllimin e konventës, e cila duhet të 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

38
0 

rikujtojmë që synon mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kështu në çështjen Golder, 

gjyqtarët e Strasburgut  evidentojne se nuk ka se si të kuptohet që neni 6.1 i KEDNJ-

së mund të përshkruajë në detaje garancitë procedurale që u njihen palëve  në 

proces, pa mbrojtur fillimisht të vetmen gjë që faktikisht bën të mundur të përfitohet 

prej tyre ,aksesin tek gjykata. Ligjshmëria, publikimi dhe shpejtësia e procesit  nuk 

do të kishin aspak interes nëse nuk do të kishte proces.  

B.  E drejta për një gjykimi publik  

Është një element thelbësor i kësaj të drejte pa të cilën nuk mund të ketë një proces të 

rregullt ligjor. Ky element është një garanci për palët në gjykim sepse prania e 

publikut e kufizon në maksimum mundësinë e gjykatës për t’iu shmangur kërkesave 

të një procesi të rregullt ligjor dhe rrjedhimisht vendimi përfundimtar do të jetë më i 

drejtë. Ky parim lidhet me natyrën publike të zhvillimit të seancës gjyqësore dhe 

shpalljes së vendimit. Publiciteti i gjykimit është një nga mjetet me anë të të cilit 

garantohet transparenca  e zhvillimit të tij, si dhe rritet besimi në veprimtarinë e 

gjykatës. Kërkesa për publikim vlen sigurisht për të gjitha llojet e mosmarrëveshjeve, 

por ajo është domosdoshme në fushën penale. Gjithsesi jo e gjithë procedura duhet 

të jetë publike, sipas GJEDNJ “ zhvillimi me dyer të mbyllura  i seancave në gjykatën 

e lartë nuk përbën shkelje të nenit 6.1403, kjo për faktin se gjykimi në gjykatën e lartë i 

kushtohet ekskluzivisht të drejtës dhe i intereson shumë pak publikut, aq më tepër  

kur kjo bëhet evidente për faktin që hetimi dhe informacionet lidhur me të duhet të 

mbeten sekrete”. Gjykata nuk është kundër kësaj ideje përderisa thekson se 

modalitetet e aplikimit të nenit 6 paragrafi 1 të KEDNJ varen nga veçantitë e gjykimit 

sipas rastit 404

                                                           
403Çështja Sutter kundër Zvicrës 22 Shkurt 1984, Seria A nr.74.  

. Kjo e drejtë nuk është absolute, ka raste  kur gjykimi mund të jetë jo 

publik siç thotë dhe vetë neni 6 paragrafi 1 i KEDNJ-së, kjo ndodh kur bëhet fjalë për 

404Çështja Menet kundër Francës 14 Qershor 2005.  
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moralin, rendin publik, sigurinë kombëtare, interesin e të miturve, mbrojtjen e jetës 

private. Përveç kësaj në të drejtat e brendshme ka shpesh dispozita që sanksionojnë 

këto kufizime të publicitetit. GJEDNJ pranon gjithashtu se në rastin e procedurës 

italiane të gjykimit të shkurtuar, gjyqtari gjatë hetimit paraprak që gjykon në themel 

me kërkesë të të pandehurit dhe me dyer të mbyllura, nuk ka  shkelje të nenit 6 të 

KEDNJ sepse sistemi shpejton procedurën 405

C. Afati i arsyeshëm kohor. 

. Një shembull nga jurisprudenca e 

GJEDNJ është çështja Le Compete, Vanleuven dhe De Meyere kundër Belgjikës e datës 23 

Qershor 1981, ku gjykata jo vetëm afirmon parimin e procesit publik, por thekson 

gjithashtu se publiciteti duhet të sigurohet në çdo fazë të gjykimit dhe se kufizimi pa 

shkak për një pjesë të tij nuk mund të mbulohet nga pjesët e tjera të zhvilluara 

rregullisht. Megjithë kufizimet e këtij parimi, të cilat bëhen vetëm në ato raste kur 

është e nevojshme mbrojtja e të drejtave të mësipërme, në çdo rast vendimi që jep 

gjykata në përfundimin e procesit duhet të bëhet publik.  

“Një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar” është tashmë një shprehje popullore . 

Kërkesa për një afat të arsyeshëm kohor nuk mbështetet në kritere objektive por në 

kritere subjektive. GJEDNJ thekson qëllimin e kësaj kërkese e cila është mbrojtja e të 

gjithë palëve në proces kundër vonesave të tepërta procedurale, për të mos cënuar 

efektivitetin dhe besueshmërinë e vendimit gjyqësor. Ngadalësia edhe relative bën 

që procedura të mos jetë e rregullt dhe ligjore dhe që institucioni të humbasë 

besueshmëri dhe efikasitet. Në çështjen Hozee kundër Vendeve të Ulëta e datës 22 Maj 

1988, GJEDNJ është shprehur se afati i arsyeshëm fillon nga momenti që akuzohet 

personi, në rastin konkret ditën kur ankuesi ishte marrë në pyetje për herë të parë në 

cilësinë e të dyshuarit nga shërbimi i informacionit dhe investigimeve për çështjet 

fiskale. Dita e fundit është fundi i gjithë procedurës, përfshirë edhe fazat e rekurseve, 

                                                           
405Çështja Herini kundër Italisë, 18 Tetor 2006.  
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pra është data e vendimit gjyqësor që vendos përfundimisht për ligjshmërinë e 

akuzës. GJEDNJ – ja thekson se : karakteri i arsyeshëm i kohëzgjatjes së procedurës që 

varet nga neni 6 i KEDNJ paragrafi 1 duhet të vlerësohet sipas rrethanave të çështjes. 406

1. Fillimisht është kompleksiteti i çështjes që përfshin të gjitha të dhënat faktike si 

ndërthurja dhe fshehja e veprimeve kriminale dhe të gjitha të dhënat ligjore si numri 

i palëve në proces (persona të akuzuar, dëshmitarë ose ndërhyrje e personave të 

tretë), elementët ndërkombëtar, bashkim çështjesh dhe moria e hetimeve që duhen 

kryer.  

 Në 

çështjen Scordino kundër Italisë e datës 29 Mars 2006 Italia i kishte kërkuar GJEDNJ-së 

që t’i jepte një tabelë reference që tregonte për çdo figurë penale numrin e viteve  që 

kohëzgjatja e procedurës për gjykimin e saj, do të ishte normale. Kjo kërkesë u 

refuzua nga gjykata e cila për argumentim ju referua çështjes së mësipërme. Pra 

vlerësimi bëhet in concreto si rrjedhim nuk bëhet fjalë për ta cilësuar in abstracto afatin 

e arsyeshëm ose të paarsyeshëm. Megjithatë pavarësisht se është një kriter që varion 

në varësi të veçorive që paraqet çdo çështje konkrete ka kritere për të vlerësuar nëse 

ky standard është respektuar, por gjithsesi ato mbeten kritere subjektive të çmuara 

nga gjykata. Në praktikë GJEDNJ pranon në parim disa kritere kryesore që shtetet 

duhet te marrin në konsideratë në lidhje me afatin e arsyeshëm dhe që ato të mos 

dënohen :  

2. Pastaj është sjellja e ankuesit, edhe pse nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

aktivisht me autoritetet gjyqësore, dhe ka mundësi t’i përdorë plotësisht të gjitha 

rrugët e rekursit407 , ai nuk do të mund ta bllokojë sistematikisht veprimtarinë e 

drejtësisë, për shembull duke ndryshuar pa pushim avokatët, duke u arratisur408

                                                           
406 Çështja Konig kundër Spanjës 28 Qershor 1978.  

 ose 

duke e vonuar me qëllim komunikimin e dokumenteve të nevojshme apo të emrave 

407 Çështja Corigliano kundër Italisë, 10 Dhjetor 1982, Seria A nr.57.  
408 Çështja Vayic kundër Turqisë, 20 Qershor 2006  



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

38
3 

të dëshmitarëve që duhen dëgjuar. Shteti do ta evitojë dënimin nëse qëndrimi i 

palëve do të jetë abuziv dhe vonues. 409

3. Së fundi është qëndrimi i autoriteteve gjyqësore. GJEDNJ thekson se shtetet janë të 

detyruara ta organizojnë sistemin e tyre në mënyrë të tille që juridiksionet të 

veprojnë me shpejtësi  normale

  

410

Shfaqet edhe një kriter i katërt të paktën në disa vendime, i cili ka të bëjë me 

përfitimet për ankuesin

. Shtetet kanë detyrimin për të arritur sa më shpejt 

në një rezultat, përveç rastit kur vonesa është e tolerueshme ose jo shumë e rëndë.  

411 në fushën penale. Lind pyetja cili është dënimi për 

tejkalim të afatit të arsyeshëm? Krahas dëmshpërblimit klasik, GJEDNJ pranon që 

gjyqtari kombëtar të zbusë dënimin, një masë e tillë mund të përbëjë një rregullim të 

përshtatshëm që i heq ankuesit çdo arsye për t’iu drejtuar gjykatës së Strasburgut. 

Por duhet që gjyqtari të ketë dhënë një ulje dënimi, reale dhe të matshme dhe që këtë 

ulje ta ketë bërë haptazi për shkak të kohëzgjatjes së madhe të procedurës412

        D. E drejta për gjykatë të përshtatshme. 

.  

Sipas nenit 6 paragrafi 1 KEDNJ- së çdo person ka të drejtën për gjykatë “ të pavarur, 

të paanshme, të krijuar me ligj “. Në të vërtetë kjo kërkesë e trefishtë reduktohet në një 

kërkesë të dyfishtë pasi problem paraqesin vetëm pavarësia dhe sidomos 

paanshmëria. Të dyja këto kërkesa janë të lidhura ngushtë dhe në unitet me njëra 

tjetrën dhe duhen interpretuar bashkë. 

Kur flitet për pavarësi të gjykatës kemi parasysh një pavarësi nga ndërhyrjet e 

institucioneve të tjera, nga gjykatat më të larta, nga palët, por jo pavarësi nga ligji. 

                                                           
409Çështja Vermillo kundër Francës, 20 Shkurt 1991, Seria A nr. 198  dhe Çështja Dobbertin kundër Francës, 25 Shkurt 
1993, Seria A nr 256 – D. 
410Çështja Martins  Moreira kundër Portugalisë, 26 Tetor 1988, Seria A nr. 143.  
411Çështja Philis kundër Greqisë, 27 Qershor 1997, Seria A nr.12 dhe çështja Portington kundër Greqisë, 23 Shtator 
1998. 
412Çështja Eckle kundër Spanjës, 15 Korrik 1982, Seria A nr. 51. 
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Një gjykatë mund të konsiderohet e pavarur duke analizuar një sërë elementësh. Së 

pari: pavarësia duhet të ekzistoje njëkohësisht kundrejt ekzekutivit dhe kundrejt 

palëve në proces. Për të parë nësë gjykata është e pavarur nga ekzekutivi duhet 

mbajtur kryesisht parasysh mënyra e emërimit dhe kohëzgjatja e mandatit të 

anëtarëve të saj, ekzistenca e mbrojtjes nga presionet e jashtme si dhe faktin nëse 

duket apo jo e pavarur. Fakti që gjyqtarët emërohen me vendim ose rekomandim të 

pushtetit ekzekutiv ose të parlamentit nuk nënkupton mungesë pavarësie. Prania 

madje në shumicë e nëpunësve ose përfaqësuesve të shtresave të ndryshme sociale 

dhe profesionale nuk shkel garancinë për pavarësi413

1. Garantimi i parimit të ndarjes së pushteteve. Në bazë të parimit të ndarjes së 

pushteteve, pushteti gjyqësor duhet të jetë i pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe ai 

legjislativ. Marrëdhënia midis këtyre pushteteve duhet konsistojë në njohjen 

reciproke dhe respektimin e kompetencave të secilit.  

. Emërimi me kohëzgjatje të 

pakufizuar nuk është i nevojshëm pasi mjafton fakti që ata nuk mund të hiqen gjatë 

kohës së mandatit. Në përpjekje për të bërë një përkufizim të përgjithshëm të 

nocionit të pavarësisë së gjykatës do të evidentojmë se me këtë nocion kuptojmë 

qënien e lirë të gjyqtarit nga çdo lloj ndërhyrjeje, ndikimi ose presioni prej pushtetit 

ekzekutiv, legjislativ apo çdo subjekti tjetër në lidhje me mënyrën e vendimmarrjes 

së tij në çdo lloj çështjeje të veçantë. Për të vlerësuar mbi ekzistencën ose jo të 

pavarësisë së gjykatës, duhet të merren në konsideratë një sërë elementësh. 

Megjithatë ekziston një minimum kriteresh që duhen plotësuar për të pasur një 

gjykatë të pavarur, ato janë:  

2. Përzgjedhja e gjyqtarëve në detyrë në bazë të aftësive të larta profesionale, 

integritetit moral si dhe paanshmërisë politike.  

                                                           
413 Çështja Piersack kundër Belgjikës, 1 Tetor 1982, Seria A nr. 53. 
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3. Sigurimi i kohës së qëndrimit në detyrë të gjyqtarëve kjo nënkupton që largimi i 

gjyqtarit nga detyra të mos bëhet në bazë të kritereve arbitrare por vetëm për shkaqe 

serioze që e bëjnë të pamundur vazhdimin e mëtejshëm të detyrës të parashikuara 

në legjislacion.  Ndër këto shkaqe përmendim kryerjen e një krimi, paaftësi mendore 

ose fizike, akte apo sjellje që diskretitojne rëndë pozitën dhe detyrën e gjyqtarit etj. 

 4. Gëzimi i imunitetit, i cili është një element cilësor për të siguruar realisht 

pavarësinë e gjyqtarëve. Imuniteti nënkupton mos nënshtrimin e gjyqtarit ndaj një 

hetimi ose procesi gjyqësor për fjalët e thëna ose vendimet e dhëna gjatë ushtrimit të 

detyrës me përjashtim të rasteve të parashikuara në legjislacion.  

5. Pavarësia financiare duhet kuptuar si financim i gjykatave i cili duhet t’u 

mundësojë atyre ushtrimin normal të veprimtarive dhe funksioneve të ngarkuara 

nga ligji.       

Paanshmëria e gjykatës është një tjetër kërkesë e procesit ligjor e cila është vazhdim i 

idesë së pavarësisë por në qoftëse me pavarësi të gjykatës kuptojmë pavarësi 

institucionale me paanësi kuptojmë pavarësi personale të gjyqtarit. Gjyqtari duhet 

t’a konsiderojë çështjen në mënyrë objektive, duke shmangur paragjykimet 

personale. Paanshmëria e gjykatës shfaqet e diskutueshme në të paktën  tre raste: së 

pari kur një gjyqtar ose në përgjithësi një person që e njeh çështjen, përpara vendimit 

jep pikëpamjen e vet në mënyrë mohuese për sistemin e mbrojtjes  së të akuzuarit, së 

dyti kur ka rrezik për presion ndaj një organi gjykimi, dhe së treti kur i njëjti gjyqtar 

ka njëherësh në të njëjtën çështje më shumë se një  funksion.. Sqarimi i nocionit 

gjykatë e paanshme është bërë nëpërmjet jurisprudencës së GJEDNJ. Ajo ka shpallur 

se “ekzistenca e paanshmërisë sipas qëllimeve të nenit 6, duhet të përcaktohet  sipas 

një testimi subjektiv, domethënë në bazë të bindjes vetjake të një gjykatësi në një 

çështje të dhënë, si dhe në bazë të një testimi objektiv, që vërteton nëse ky gjykatës 

ofroi garanci të mjaftueshme për të përjashtuar çdo dyshim të përligjur në këtë 
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drejtim”.414 Respektimi i kësaj kërkese lidhet në një masë të konsiderueshme me 

perceptimin publik. Gjykata është shprehur gjithashtu se në gjykimet penale, 

këndvështrimi i të akuzuarit edhe pse konsiderohet i rëndësishëm nuk është 

vendimtar për të arritur në përfundimin që gjykata nuk ka qenë e paanshme. Në fakt 

vendimtar është dyshimi i të akuzuarit, se një gjyqtar është i paanshëm, i cili mund 

të ketë baza për t’u justifikuar objektivisht. 415

Nëse do ti referohemi jurisprudencës së Gjykatës Europiane të të drejtave të njeriut, 

gjykatë do të quhet vetëm organi kompetent për të dhënë vendime ligjërisht të 

detyrueshme , të cilat nuk mund t’i anullojë asnjë institucion jogjyqësor

 Pra duhet që perceptimet mbi 

mungesën  e paanshmërisë të mos ekzistojnë vetëm tek personi i lidhur drejtpërdrejt 

me çështjen në gjykim por të shfaqen në mënyrë të arsyeshme edhe tek vëzhguesi i 

jashtëm. Parim udhëheqës është që kur ekzistojnë fakte të sigurta të cilat e bëjnë 

vëzhguesin e jashtëm dhe objektiv, të kuptojë se gjyqtari nuk mund t’a shqyrtojë 

çështjen me një mendje tërësisht të hapur, atëhere mund të parashtrohet çështja e 

paanshmerisë së tij, edhe nëse gjendja subjektive e tij nuk është e tillë që të ngrejë 

dyshime.  

416

Në përfundim të kësaj analize, mund të evidentojmë me bindje të plotë se e drejta 

për një proces të rregullt ligjor është esenciale në procesin penal si një nga standartet 

e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

. Sistemi 

gjyqësor gëzon një pozitë autonom specifik duke iu nënshtruar vetëm Kushtetutës 

dhe ligjeve dhe është i pavarur nga ndërhyjet e pushteteve të tjera. 

 

DIVERSITETI I SHOQËRISË NJERËZORE DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË 
TYRE 

                                                           
414Çështja Saraiva de Carvalho kundër Portugalisë, 22 Prill 1994, Seria A nr. 286 – B. 
415Çështja, Fey kundër Austrisë, 24 Shkurt 1993. 
416 M.A.Nowicki: Rreth konventës Europiane. Botim i Q.SH.D.NJ, Tiranë, 2003, fq 182 
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Ervis Çela 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i së Drejtës Civile 
 

Abstract 
 
Dekadat e fundit kanë parë nivele në rritje të emigracionit në vendet evropiane. Kjo 
ka bërë që popullata në Evropë të jetë akoma dhe më e ndryshme, dhe shpesh ky 
diversitet i rritur shihet si një sfidë ndaj kohezionit social. Në shekullin e 21, retorika 
politike është bërë më e ashpër. Presionet ekonomike për shkak të recesionit global 
janë të ngjashme në shumicën e vendeve evropiane, gjë e cila çon në nivele të ulëta të 
integrimit ekonomik, dhe kështu mund të ndikojë në kohezionin social. Artikulli 
paraqet një numër arsyesh pse reagimet janë të  ndryshme nëpër vende të Evropës. 
Arsyet përfshijnë aftësinë e emigrantëve për të rregulluar shtypjen, ose trashëgimitë 
e ndryshme historike të emigrimit. Për më tepër, roli i shtetit është i theksuar  në 
çështjet e imigracionit dhe kohezionit social. Shteti social luan një rol të rëndësishëm 
në jetën kulturore dhe integrimin social - gjë që mund të ndryshojë ndjeshëm nga 
integrimi ekonomik - dhe mund të shpjegojë pse kohezioni social dhe gjendja e 
ekonomisë nuk kanë lidhje direkte. Përveç kësaj, artikulli argumenton se politikat e 
ashpra të emigracionit kanë tendencë që të mos ndikojnë  drejtpërdrejt  mbi  
integrimin social dhe kohezionin social. Megjithatë, perceptimi në shoqëri që 
kohezioni social është nën kërcënim mund të çojë në reagime të ashpra.Gjithashtu, 
në artikull gjendet një pasqyrë e kuadrit legjislativ shqiptar, lidhur veçanërisht edhe 
me parimin e barazisë dhe mosdiskriminit si parime kushtetuese të konsoliduara 
nën dritën e nevojës për të forcuar mbrojtjen ndaj të drejtave të njeriut. Barazia në 
ligj dhe para ligjit, si dhe ndalimi i diskriminimit, janë parime të përgjithshme që 
kushtëzojnë gëzimin dhe ushtimin e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut. Këto dy parime të përgjithshme, përbëjnë dhe synimet kryesore  të çdo shteti 
modern, pra edhe të shtetit Shqiptar, iniciativat e të cilit, kanë rritur ndjeshëm 
përmbushjen e këtyre dy parimeve në praktikë. 
 
Keywords: Emigracioni, barazia, mosdiskriminimi, kuadri ligjor.  

Kuadri legjislativ shqiptar 
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Kushtetuta e Shqipërisë përcakton se të drejtat dhe liritë themelore417 të parashikuara 

nga Kushtetuta për shtetasit shqiptarë vlejnë edhe për të huajt dhe personat pa 

shtetësi në Shqipëri, përveç rasteve kur kërkohet shprehimisht në Kushtetutë 

shtetësia. Kushtetuta deklaron gjithashtu edhe parimin e barazisë përpara ligjit dhe 

parimin e mosdiskriminimit.418 Kështu, askush nuk mund të diskriminohet pa të 

drejtë për arsye si gjinia, raca, feja, përkatësia etnike, gjuha, bindjet politike, fetare 

ose filozofike, gjendja ekonomike, arsimimi, gjendja shoqërore ose prejardhja, nëse 

nuk ekzistojnë baza të arsyeshme dhe objektive ligjore. Në përputhje me 

Kushtetutën, parimi i mosdiskriminimit theksohet gjithashtu edhe nga Kodi i Punës 

lidhur me mundësitë për punësim dhe trajtimin në punë419 dhe Kodi i Procedurave 

Administrative lidhur me marrëdhëniet e administratës publike me personat 

privatë. Veç kësaj, Kodi Penal parashikon dënime me gjobë ose deri në 5 vjet për 

zyrtarët e shtetit ose punonjësit e administratës të cilët gjatë kryerjes së detyrave të 

tyre zyrtare krijojnë privilegje ose refuzojnë të drejtat legjitime të personave mbi 

bazën e origjinës, seksit420, shëndetit, bindjeve fetare ose politike, aktivitetit sindikal 

ose mbi bazën e përkatësisë etnike, kombësisë, racës ose fesë.421

Për sa i përket integrimit të të huajve, ekzistojnë dispozita të veçanta, vetëm lidhur 

me personat që përfitojnë azil dhe jo për kategoritë e tjera të të huajve.

 

422

Institucionet përgjegjëse 

 

• Nuk ekziston ndonjë institucion qeveritar i specializuar që merret me integrimin/ 

diskriminimin e personave të huaj të cilët nuk janë refugjatë në Shqipëri. Gjithsesi, 

                                                           
417 Shiko nenin 16 të Kushtetutës 
418 Shiko nenin 18 të Kushtetutës 
419 Shiko ligjin nr. 7961  Date 12.07.1995 “Kodi i Punës” 
420 Shih Abdulaziz Cabales dhe Balkandali kunder Mbreterise se Bashkuar(1985) 
421 Shiko nenin 253 të Kodit Penal. 
422 Shiko Ligjin për Integrimin dhe Bashkimin Familjar të të Huajve të cilëve u është dhënë Azil në Shqipëri, 2003. 
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Avokati i Popullit merret me çështjet ankesat e personave për dhunimin e të 

Drejtave Njerëzore në përgjithësi, përfshi edhe parimin e mosdiskriminimit.423

• Shumë organizata joqeveritare ndërkombëtare dhe vendase veprojnë në Shqipëri 

për mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe për mosdiskriminimin.

 

424

Analiza e mangësive 

 

(a) Analiza e mangësive në legjislacionin shqiptar dhe zbatimin në praktikë 

Përkufizimi i diskriminimit 

Përkufizimi i diskriminimit në nenin 9 i Kodit Shqiptar të Punës425

                                                           
423 Shiko Nenin 2 të Ligjit 8454 datë 4.02.1999 “Për avokatin e popullit” ndryshuar nga Ligji 860/2000. 

 nuk është i qartë 

dhe ka vend për përmirësime. Përdorimi i fjalëve “dallim, përjashtim dhe 

preferencë” në vend të termit më të qartë “trajtim” e kufizon në mënyrë të 

panevojshme sjelljen e ndaluar diskriminuese në këto veprime/rezultate, duke lënë 

jashtë format e tjera me të cilat mund të shfaqet diskriminimi. Veç kësaj, përdorimi i 

frazës “që shkel të drejtën e individit për trajtim të barabartë” për të përkufizuar 

dallimet diskriminuese, përjashtimet dhe preferencat “e përkufizon ndryshe” 

diskriminimin dhe jo ashtu si është në të vërtetë. Frazat “Dallimet, përjashtimet ose 

preferencat që janë kërkesa për një pozicion të caktuar nuk konsiderohen si 

diskriminuese. Masat e veçanta mbrojtëse për të punësuarit të përcaktuara sipas këtij 

kodi nga një VKM ose nga kontratat kolektive nuk janë diskriminuese” janë shumë 

të paqarta dhe arbitrare për t’u konsideruar sikur përcaktojnë përjashtime të 

vlefshme të ndalimit të diskriminimit. Çdo dallim, përjashtim ose preferencë nuk 

mund të konsiderohet jodiskriminuese vetëm mbi bazën që është një kërkesë për një 

pozicion specifik. Veç kësaj, “dispozitat mbrojtëse” të përcaktuara në kod ose në 

424 Për shembull, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Grupi Shqiptar për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, Qendra Shqiptare për 
të Drejtat e Njeriut, etj. 
425 Neni 9 i Kodit të Punës: “1. Çdo lloj diskriminimi në punësim ose profesional është i ndaluar 
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kontratat kolektive nuk mund të deklarohen jodiskriminuese apriori dhe pa kërkesa 

të tjera. Parimi i përgjithshëm ligjor që përjashtimet nga këto të drejta themelore si 

jodiskriminuese mund të bëhen vetëm kur janë në masë të drejtë dhe objektivisht të 

nevojshme për të arritur një qëllim legjitim, nuk duket se pasqyrohet në këtë nen. 

Shqipëria ka aderuar në Konventën Ndërkombëtare për Zhdukjen e të Gjitha 

Formave të Diskriminimit Racial në 10 korrik 1994, ka ratifikuar Konventën 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut në 2 tetor 1996 dhe Kartën e Sociale Evropiane të 

Rishikuar në 21 shtator 1998 dhe ka nënshkruar Protokollin 12 të vitit 2000 të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në 26 maj 2003. Shiko Kreun 2 të 

Kushtetutës së Shqipërisë ‘Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut’ që përfaqëson 

dhe deklaron parimet e Kartës Sociale Evropiane të Rishikuar”. drejtohet nga parimi 

i barazisë, që do të thotë se askush nuk do të diskriminohet mbi bazën e gjinisë, 

racës, fesë, përkatësisë etnike, gjuhës, bindjeve politike, fetare ose filozofike, gjendjes 

financiare, arsimore ose sociale apo prejardhjes. 

.2. Diskriminim do të thotë çdo dallim, përjashtim ose preferencë që bazohet tek 

raca, ngjyra, seksi, mosha, bindja fetare, politike, origjina kombëtare, origjina sociale, 

lidhja familjare ose paaftësia fizike dhe mendore që shkel një të drejtë të njeriut për 

trajtim të barabartë në punësim. Dallimet, përjashtimet ose preferencat që janë 

kërkesa për një pozicion specifik nuk konsiderohen si diskriminuese. Masat e 

veçanta mbrojtëse për punëmarrësit të përcaktuara sipas këtij kodi nga një VKM ose 

nga kontratat kolektive nuk janë diskriminuese. 3. Me punësim dhe profesion 

kuptohet orientimi dhe formimi profesional, zënia me punë dhe në profesione të 

ndryshme, si dhe kushtet e punësimit që lidhen me shpërndarjen e punës, kryerjen e 

saj, shpërblimin, ndihmën shoqërore, ditë punën ose përfundimin e kontratës së 

punës.” 
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Arsyet e diskriminimit 

Ligji “Për sistemin arsimor parauniversitar” përcakton që “Shtetasit e Republikës së 

Shqipërisë kanë të drejta të barabarta që të arsimohen në të gjitha nivelet e arsimit siç 

përcaktohet nga ky ligj, pavarësisht nga gjendja shoqërore, kombësia, 426

(b) Analiza e mangësive ndërmjet legjislacionit shqiptar dhe Acquis së BE 

(…)”. Duke 

qenë se ky nen zbatohet vetëm për shtetasit e Shqipërisë, përmendja e kombësisë si 

një bazë e mundshme e diskriminimit nuk duket e qëndrueshme. Nëse logjika që 

qëndron pas këtij pohimi është të ndalojë shprehimisht diskriminimin në arsimimin 

e personave që kanë shtetësi shqiptare por origjinë etnike të ndryshme, termi 

kombësi duhet të zëvendësohet me “origjinë etnike”; ose përndryshe duhet të hiqet e 

gjithë shprehja. 

Mbrojtja ndaj viktimizimit 

Nuk ka masa të veçanta në legjislacionin shqiptar që mbrojnë personat nga pasojat si 

reagim ndaj një ankese ose ndaj procedurave që synojnë të forcojnë trajtimin e 

barabartë. Nuk është e mjaftueshme thjesht të kesh legjislacion kundër 

diskriminimit, viktimat duhet të kenë mundësinë ta përdorin këtë legjislacion pa 

frikë nga hakmarrjet, përndryshe legjislacioni mbetet i paefektshëm. 

Barra e provës 

Në legjislacionin shqiptar nuk parashikohet që në rastet e diskriminimit barra e 

provë i takon të akuzuarit. 

Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të personave nga 

veprimet ose mosveprimet paligjshme dhe të padrejta të organeve të administratës 

publike.427

                                                           
426 Shih nenin 3 të ligjit nr. 7952/1995 Ligji “Për sistemin arsimor parauniversitar” 

 Deri më sot, nuk është paraqitur asnjë ankesë për diskriminim racor ose 

427 Neni 60 i Kushtetutës së Shqipërisë, Neni 2, Ligji për Avokatin e Popullit. 
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etnik nga ky organ.428 Kompetencat dhe mandati i Avokatit të Popullit nuk 

përputhen plotësisht me detyrat e parashikuara në acquis për organin e nxitjes së 

trajtimit të barabartë. Ky institucion nuk ka pse të mbetet vetëm në adresimin e 

ankesave të individëbe apo grupeve të tyre, por të adresojë edhe kërkesat e 

personave juridik privatë429. Në Zyrën e Avokatit të Popullit nuk ka seksion të 

specializuar për diskriminimin racial ose etnik. Veç kësaj, kompetencat e tij për të 

ndihmuar viktimat e diskriminimit nuk përfshijnë mundësinë e dërgimit të çështjes 

në gjykatë ose përfaqësimin e viktimës në gjykatë. Mandati i tij nuk përfshin bërjen e 

kërkimeve dhe hetimeve lidhur me diskriminimin, ndërsa raportet e tij duhet të 

paraqiten në Kuvend dhe të publikohen prej tij. Rekomandime430

Format dhe arsyet e diskriminimit 

 

Duke gërshetuar masat që lidhen me diskriminimin në legjislacionin shqiptar431 dhe 

ato të instrumenteve ndërkombëtarë që Shqipëria ka ratifikuar432 mund të arrihet 

përfundimi që ka një bazë ligjore për ndalimin e çdo lloj diskriminimi.433

                                                           
428 Dy ankesa janë paraqitur tek Avokati i Popullit nga të huajt për dhunime të të drejtave të tyre, por pasi janë hetuar nga 
zyrtarët e këtij organi, ato u vlerësuan si të pabazuara (informacioni është marrë nga Zyra e Avokatit të Popullit në, tetor 
2003). 

 Gjithsesi, 

për hir të qartësisë mund të përmendet shprehimisht në nenet përkatëse që ndalimi i 

diskriminimit përfshin diskriminimin e drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë, nxitjen 

429 Shih “Shteti i së drejtës ne kushtetutën e R. SH” Tiranë, 2011 Xh. Zaganjori, A. Anastasi, E. Çani 
430 Këto rekomandime përputhen gjithashtu me Rekomandimin Nr. 7 në “Legjislacionin Vendas për Luftën ndaj Racizmit 
dhe Diskriminimit 
Racial” të Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) miratuar në 13 dhjetor 2002. 
431 Nenet 16 dhe 18 të Kushtetutës së Shqipërisë, Neni 3 i Ligjit për të Huajt, Neni 9 i Kodit të Punës, Neni 3 i Ligjit 
7952/1995 ‘Për sistemin arsimor parauniversitar’ dhe Neni 11 i Kodit të Procedurave Administrative. 
432 Konventa Ndërkombëtare për Zhdukjen e të gjitha formave të Diskriminimit Racial, the Konventat e Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat Civile dhe Politike dhe për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore dhe Konventa Evropiane 
për Mbrojtjen e e të drejtave Njerëzore dhe Lirive Themelore 
433 Detyrimi për të “respektuar” dhe “siguruar” të drejtat e njohura në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike pa dallime 
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për diskriminim dhe gjithashtu edhe ngacmimi. Veç kësaj, diskriminimi në bazë të 

orientimit seksual mund të përmendet shprehimisht përvec atij në bazë gjinie.434

Mbrojtja ndaj viktimizimit 

 

Në sistemin ligjor shqiptar duhet të përfshihet një sistem i mbrojtjes kundër 

viktimizimit të njerëzve të përfshirë në paraqitjen e një ankese ose në çështjet 

gjyqësore me baza diskriminimin.435 Të asnjë lloji interpretohet njëherazi si detyrim 

pozitiv (“siguroj”) dhe negativ (“respektoj”) për të mbështetur të drejtat e 

përcaktuara në Konventë436

Barra e provës 

.  

Në përputhje me Direktivën, por duke marrë parasysh gjithashtu sa e vështirë është 

shpeshherë paraqitja e provave të sjelljes diskriminuese dhe, sesi kjo vështirësi mund 

të çojë në mungesën e efektivitetit të zgjidhjeve ekzistuese, parimi i anulimit të 

barrës së provës për rastet e diskriminimit duhet të përfshihet në legjislacionin 

shqiptar. 

Organi për nxitjen e trajtimit të barabartë 

Duhet të krijohet një organ i specializuar për nxitjen e trajtimit të barabartë dhe mos 

diskriminimit në bazë të origjinës raciale dhe etnike me kompetencat për të kryer 

detyrat e përcaktuara në Direktivën 43/2000. Për të plotësuar kërkesat dhe parimin e 

përgjithshëm të Direktivës, ky organizëm duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

                                                           
434 Vini re që Komiteti për të Drejtat e Njeriut ka vendosur që orientimi seksual mbulohet nga termi “seks”(Toonen v. 
Australia, KomunikataNr.488/1992). 
435 Shih Bhinder v. Canada (Komunikata Nr.208/1986) në të cilën Komiteti i të Drejtave të Njeriut ka vërejtur de facto 
diskriminim brenda konceptit të diskriminimit sipas Konventës. 
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- Pavarësia e tij duhet të garantohet nga statuti dhe termat e qarta të referencës që 

përcaktojnë përbërjen e tij, fushat e kompetencës, kompetencat statusore, 

përgjegjësinë dhe financimin. 

- Përbërja e tij duhet të pasqyrojë shoqërinë në përgjithësi dhe shumëllojshmërinë e 

saj dhe të sigurojë pavarësinë. Një klauzolë në legjislacion duhet të përcaktojë 

kohëzgjatjen e mandatit të anëtarëve dhe që mandati i tyre nuk mund të hiqet 

arbitrarisht përpara fundit të periudhës. 

- Atij duhet t’i jepen burimet e mjaftueshme financiare në buxhetin vjetor në mënyrë 

që të sigurojë efektivitetin, vazhdimësinë dhe pavarësinë. 

- Ai duhet të jetë lehtësisht i kontaktueshëm nga personat të drejtat e të cilëve do të 

mbrojë. 

Minoritetet, mbrojtja e ofruar në kuadër të parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit 

Republika e Shqipërisë është plotësisht e angazhuar për zbatimin e të drejtave dhe 

lirive themelore të njeriut, duke përfshirë edhe të drejtat e minoriteteve. Kushtetuta 

dhe dispozitat e tjera ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë i garantojnë çdo 

personi, jo vetëm atyre rezidentë në juridiksionin e shtetit përkatës me qëndrim të 

përhershëm në Shqipëri, por edhe atyre me qëndrim të përkohshëm si dhe 

vizitorëve, ose për çdo arsye tjetër qoftë të drejtën për të mos u diskriminuar, të 

drejtat pasurore të fituara nëpërmjet trashëgimisë, të drejtën e emrit, të vendbanimit, 

të jetës, të drejtën për t'u pyetur para organeve administrative dhe gjyqësorë, të 

drejtën e mbrojtjes në punë, lirinë e mendimit, të ndërgjegjes, besimit fetar, të drejtën 

e informimit, të organizimit, të drejtën për të patur kujdes shëndetësor, të drejtat dhe 

lehtësitë në fushën penale të parashikuara me dispozitat e Kodit Penal dhe të Kodit 

të Procedurës Penale. Çdo person i interesuar mund të përdorë mjete ligjore për 

mbrojtjen e të drejtave të tij të garantuara me ligj kur mendon se këto të drejta janë 
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shkelur, apo në një mënyrë tjetër janë kufizuar. Sipas  Kushtetutës: - 437

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë

“Të gjithë janë 

të barabartë përpara ligjit. - Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për 

shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, 

gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. - Askush nuk mund 

të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një 

përligjje e arsyeshme dhe objektive”. 

438 “personat që 

procedohen në kundërshtim me ligjin ose dënohen pa të drejtë u kthehen të drejtat 

dhe shpërblehen për dëmin e pësuar. Sipas po të të njëjtit kod439

- Ligji cakton rastet në të cilat vendimet dhe urdhrat e gjykatës mund të ankimohen, 

si dhe mjetin e ankimit. 

: 

- Ankimi i urdhrave të gjykatës, kur nuk parashikohet ndryshe nga ligji, mund të 

bëhet vetëm me ankimin kundër vendimit. 

- Mjetet e ankimit janë: apeli, rekursi në gjykatën e lartë dhe kërkesa për rishikim. 

- E drejta e ankimit i takon vetëm atij që ligji ia njeh shprehimisht. Kur ligji nuk bën 

dallim ndërmjet palëve, kjo e drejtë I takon secilës prej tyre. 

Sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, mjetet e ankimin janë: apelimi, 

rekursi në Gjykatën e Lartë, kërkesa për rishikim dhe kundërshtimi i të tretit. Në 

rastin e shkeljes së një të drejte kushtetuese përpara drejtimit në Gjykatën Europiane 

për të Drejtat e Njeriut, duhet të jetë ezauruar ankimimi pranë Gjykatës Kushtetuese 

të Republikës së Shqipërisë. Shqipëria është anëtare e OKB-së që nga 14 dhjetori 1955 

dhe ka ratifikuar pothuaj të gjitha konventat kryesore të kësaj organizatë lidhur me 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Disa nga këto dokumente janë: 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, 1948, (aderuar më 1955); 
                                                           
437 Shih nenin 18 të Kushtetutës 
438 Shih nenin 9 të Kodit të Procedurës Penale 
439 Shih nenin 407 po aty 
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Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit Racial, 1969, (aderuar më 1994); 

Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, 1966, (aderuar më 1991); 

Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore 1976, (aderuar 

më 1991); 

Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, 1980, 

(aderuar më 1994); 

Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve 1989, (aderuar më 1992); 

Konventa kundër Diskriminimit në Arsim, 1960, (aderuar më 1963) etj. 

Shqipëria, gjithashtu, që nga qershori i vitit 1991, është anëtare e OSBE-së dhe në këtë 

kuadër ka nënshkruar: 

Aktin Final të Konferencës së Helsinkit, 1975; 

Deklaratën e Kopenhagenit, 1990; 

Kartën e Parisit për një Europë të re, 1990, 

Dokumentin e Konferencës së Moskës, 199 etj. 

Po kështu, që nga 13 korriku i vitit 1995, Shqipëria është anëtare e Këshillit të 

Europës, me të cilën ajo ka vendosur një bashkëpunim të ngushtë. Ajo ka 

nënshkruar dhe ratifikuar një numër të madh dokumentesh të rëndësishme të 

miratuara nga Këshilli i Europës, ndër të cilat mund të përmendim: 

 Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore440

Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 1995

, 1951 dhe 

Protokollet 1, 2,4, 6, 7, 11 të kësaj Konvente, 

441

Konventa Europiane për Televizionin Ndërkufitar 1999

  

442

                                                           
440 Shih Ligjin nr. 8137, datë 31.07.1996 

; 

441 Shih Ligjin nr. 8496, datë 3.06.1999 
442 Shih Ligjin Nr. 8525, datë 9.9.1999 
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Marrëveshjen e Pjesshme të Zgjeruar të Qendrës Europiane të Gjuhëve Moderne” në 

Graz të Austrisë 443

Kushtetuta shqiptare parashikon një status të veçantë për instrumentat 

ndërkombëtare, në të cilat Republika e Shqipërisë është palë. Nenet 121 dhe 122 të 

Kushtetutës parashikojnë se çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj, 

përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik. Ato zbatohen në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk janë të vëtzbatueshme dhe zbatimi I tyre 

kërkon miratimin e një ligji të posacëm. Marrëveshjet ndërkombëtare kanë epërsi 

mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me to dhe normat e nxjerra prej një organizate 

ndërkombëtare, kur në marrëveshje parashikohet shprehimisht zbatimi i 

drejtpërdrejtë i tyre, kanë epërsi në rast konflikti mbi të drejtën e vendit. Nga kjo 

pikëpamje, duke pranuar dokumentet e mësipërme ndërkombëtare, Shqipëria është 

e angazhuar të respektojë dhe të mbrojë pa asnjë diskriminim të drejtat e njeriut të të 

gjithë shtetasve shqiptarë, duke përfshirë edhe minoritetet kombëtare. Shqipëria njeh 

të drejtën e individit për t’u ankuar në të gjitha shkallët e gjykatave shqiptare, 

Gjykatën Kushtetuese, në institucionin e Avokatit të Popullit (Ombudsmani) dhe 

Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

, etj. 

Përfundime 

Në përfundim të këtij punimi  do të  doja të parashtroja disa konkluzione.  

Një ndër qëllimet kryesore të sigurisë njerëzore është ofrimi i kushteve të gjithë 

njerëzve për shfrytëzimin dhe zgjerimin e mundësive, zgjidhjeve dhe aftësive të tyre, 

për të qenë të lirë nga pasiguria. Diskriminimi “i bazuar” në çfarëdo rrethane, 

pengon njerëzit që në mënyrë të barabartë të ushtrojnë të drejtat dhe zgjedhjet e tyre. 

Dhe kjo diktohet, jo vetëm në pasiguri ekonomike dhe shoqërore, por gjithashtu 

                                                           
443  Shih Ligjin Nr. 8706, datë 01.12.2000 
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prek edhe vetë respektin dhe integritetin e personit të diskriminuar. Gjithashtu, 

diskriminimi racor dhe shkelja e të drejtave të anëtarëve të grupeve të nënshtruara, 

minoriteteve dhe punëtorëve imigrantë, duhet të shqyrtohen si shkaqe të konflikteve 

serioze dhe si rrezik të paqes dhe stabilitetit botëror. Njohja e dinjitetit të lindur dhe 

e të drejtave të barabarta, ashtu siç është deklaruar në Preambulën e Deklaratës 

Universale për të Drejtat e Njeriut, të gjithë pjesëtarëve të familjes njerëzore, paraqet 

shtyllën për liri, drejtësi dhe paqe në botë. Prandaj, tejkalimi de facto i pabarazive të 

bazuara në racë, gjini, identitet kombëtar, religjion, gjuhë dhe kushte të tjera sociale, 

lypsen të jenë prioritete të larta në agjendën e sigurisë njerëzore. 

 Për mendimin tim  të gjithë këto masa që ka marrë  shteti ynë për të përballuar dhe 

për të parandaluar  barazinë dhe mosdikriminimin  kanë  qënë tepër të arsyeshme,  

të duhura, e tepër të përshtatshme  për vendin tonë. 

Sa sipër,  rekomandimet do ti veçoja sidomos në: 

1. Mjetet parandaluese kundrejt formave të ndryshme të diskriminimit: 

a) ndërgjegjësimi i grupeve të interesit, i medias dhe i publikut të gjerë e shoqërisë 

në tërësi; 

b) inkurajimi i viktimave për raportim rastesh; 

c) rritja e kapaciteteve të shoqërisë civile, medias, sindikatave, biznesit, 

institucioneve shtetërore, arsimore, e gjyqësore; 

d) përmirësimi i programeve mësimore në lidhje me mosdiskriminimin, nëpër nivele 

të ndryshme të sistemit arsimor shqiptar. 

2 . Rikuperimi i të drejtave dhe parandalimi i fenomenit: 

a) monitorimi dhe testimi i vazhdueshëm i zbatimit të ligjit; 

b) rritja e besimit tek institucionet shtetërore të zbatimit të ligjit;  

c) sigurimi i mjeteve praktike, të aksesueshme nga grupet e interesit për raportimin e 

rasteve të diskriminimit; 
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DHUNA NË FAMİLJE, PARË NË KËNDVËSHTRİMİN E LEGJİSLACİONİT 

SHQİPTAR DHE ATİJ EUROPİAN. 

 

Ervisa Gjinika 

Assistant Researcher, Bedër University, Tiranë-Albania 

 

Abstrakt  

Familja është bërthama e një shoqërie. Është ajo pjesë delikate e shoqërisë të cilës i 

jepet mbrojtje nga shteti dhe vetë shoqëria. Dhuna në familje është një realitet i 

hidhur jo vetëm i popullit shqiptar, por i mbarë njerëzimit. Fenomen i cili po 

përhapet me ritme shqetësuese. Dhuna në familje është shtuar gjatë viteve të fundit 

jo vetëm si një fenomen me pasoja sociale, morale, psikologjike, por  në shtetin e së 

drejtës, ku prevalojnë të drejtat dhe liritë themelore të individit paraqet shqetësim 

dhe rëndësi për shtetin dhe të drejtën. Kur flasim për dhunën në familje duhet të 

kuptojmë dhunën që ushtrohet ndaj grave, dhuna ndaj burrave, fëmijëve, prindërve 

dhe çdo personi tjetër që është pjesë e familjes. Në Shqipëri gruaja dhe fëmijët janë 

ata të cilët janë më shpesh viktima të dhunës në familje pasi në këtë shtet ka 

mbizotëruar familja patriarkale ku burri sundon dhe gruaja detyrohet të 

nënshtrohet. Legjislacioni ynë penal, për sa i përket dhunës në familje shfaq shumë 

mangësi pasi në dispozitat e tij nuk e sanksionon dhunën në familje si vepër penale 

më vete, por e trajton në mënyrë të përgjithshme në dispozitat e tjera të saj. Ky 

vakuum ligjor bëhet shkak për rritjen në masë të dhunës në familje dhe mos 

ndëshkimit të shkaktarëve të saj. Të jetosh i qetë brenda bërthamës  familjare është 

një nga të drejtat themelore të individit që shteti duhet të garantojë gëzimin e qetë të 

saj. 
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Kam zgjedhur te trajtoj dhunën në familje pasi është një temë që prek gjithë secilin 

nga ne të cilët jemi pjesë e pandashme e shoqërisë sado e sëmurë të jetë ajo. Është një 

çështje shumë e trajtuar si nga literaturat juridike e sociale shqiptare ,ato evropiane 

dhe më gjerë, ndërkombëtare. Do të ndalem sidomos në çështje të tilla si: Cili është 

legjislacioni ekzistues shqiptar mbi dhunën në familje ? Evidentimi i magësive të 

legjislacionit shqiptar mbi dhunën në familje ? Legjislacionin Europian mbi dhunën 

në familje, duke u përqëndruar më tepër në shtetet me legjislacionin më të përparuar 

për këtë ҫështje.  Parashtrimi i rekomandimeve  përkatëse se si duhet të plotësohet 

legjislacioni shqiptar lidhur me dhunën në familje. 

Për ti dhënë përgjigje këtyre pyetjeve dhe çështjeve të ngritura më lartë i jam 

referuar Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Kodit të Familjes, Konventës 

Evropiane të Drejtave të Njeriut, Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut, Kodit 

Penal, materialeve te cilat janë marrë nga gazetat zyrtare, artikujt e ndryshëm 

shkencore, librat e ndryshëm, botimet e të cilave trajtojnë çështjen e dhunës ne 

familje. 

Qëllimi kryesor është që në fund të këtij studimi të arrijmë në konkluzionin se sa e 

rregullon legjislacioni shqiptar dhe ai evropian çështjen e dhunës në familje si dhe 

cilat janë mjetet më efikase për të parandaluar dhunën në familje dhe për të realizuar 

rehabilitimin e personave të dhunuar. 

Fjalët Kyçe:. dhuna në familje, bërthama familjare, legjislacioni familjar shqiptar, 

legjislacioni familjar europian, parandalimi i dhunës në familje, mjetet efikase për 

parandalimin e dhunës në familje, rehabilitimi i viktimave të dhunës në familje 

Hyrje 

“Dhunë në familje konsiderohet çdo lloj forme abuzimi fizik, psikologjik, seksual 

dhe ekonomik që realizohet midis anëtarëve të një familjeje dhe partnerëve intimë 

dhe, si e tillë, dëmton mirëqenien fizike dhe shpirtërore të individëve të përfshirë në 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

40
2 

të.”444 Dhuna në familje është jo vetem një akt i kundraligjshëm që shkel të drejtat 

themelore të anëtarëve të familjes nga anëtarët e tjerë të saj, por edhe nje problem 

social që ka bashkëjetuar  historikisht me familjet shqiptare. Në vitin 1991, Shqipëria 

hyri në rrugën e reformave të thella politike dhe ekonomike që synonin krijimin e një 

sistemi demokratik nëpërmjet mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe rritjes së nivelit 

të jetesës. Tranzicioni i zgjatur ka krijuar shumë probleme shoqërore dhe ekonomike. 

Sistemi demokratik vazhdon të jetë i brishtë, institucionet qëndrore dhe vendore janë 

ende të dobëta.445 Përpjekjet e para për studimin e fenomenit të dhunës në familje në 

Shqipëri janë bërë në mesin e viteve 1990.446 Këto përpjekje kanë qënë mjaft të 

vështira për arsye se dhuna në familje konsiderohej tabu. Ky fenomen vazhdon të 

trajtohet si një problem privat që i përket vetëm familjes dhe jo si një problëm i gjithë 

shoqërisë. Dhuna në familje nuk është një shqetësim vetëm i popullit shqiptar, por i 

mbarë njerëzimit. Në Këshillin e Europës të Drejtat e Njeriut janë përfshirë që me 

themelimin e tij më 1948.447

Legjislacioni Shqiptar lidhur me dhunën në familje 

 Gjatë kësaj teme do të trajtojmë fillimisht ligjislacionin 

ekzistues shqiptar mbi dhunën në familje duke u fokusuar kryesisht tek mangesitë e 

këtij legjislacioni. Me tej, do të analizojmë legjislacionin Europian mbi dhunën në 

familje, duke u përqëndruar më tepër në shtetet me legjislacionin më të përparuar 

për këtë ҫështje . Së fundmi, në këtë punim, do të parashtrojmë rekomandimet 

përkatëse se si duhet të plotësohet legjislacioni shqiptar lidhur me dhunën në 

familje. 

                                                           
444 Institucionet shqiptare për mbrojtjen e gruas nga dhuna në familje. Tiranë 2006. 
445 Qendra për nisma ligjore.(2006) Institucionet Shqiptare për Mbrojtjen e Gruas nga Dhuna në Familje. 
“Mbështetje për të drejtat e grave në Ballkanin  Perëndimor.fq 51. 
446 Vetëm ligjet nuk mund ta ndalojnë dhunën, kurse të gjithë ne, po ! Botim i qendrës “Aleanca Gjinore për 
Zhvillim, Tiranë, nëntor 2007 fq 18. 

447 Qendra për nisma ligjore qytetare. Mbështetje për të Drejtat e Grave në Ballkanin Perëndimor. Tiranë, 2006. Fq 
34 
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“Sipas legjislacionit shqiptar “Dhunë” është çdo veprim apo mosveprim i një personi 

ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, 

seksual, social, ekonomik.  “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, sipas pikës 1 të 

këtij neni, i ushtruar midis personave që janë apo kanë qenë në marrëdhënie 

familjare.”448 Dhuna në familje shfaqet në forma të ndryshme siç janë dhuna fizike, 

dhuna psikologjike, dhuna shpirtërore, dhuna seksuale dhe ekonomike. Në 

shoqërinë e sotme shqiptare vihet re një rritje e fenomenit të dhunës e cila prek çdo 

anëtarë të familjes ndër të cilët më të prekurit janë femrat, fëmijët dhe të moshuarit si 

shtresat më të brishta e të pambrojtura të shoqërisë, por nuk duhen lënë pa 

përmendur edhe burrat si viktima të dhunës në familje. Fenomeni i dhunës në 

familje është mjaft shqetësues në Shqipëri ndryshe nga vendet e tjera të Europës, për 

arsye se në Kodin tonë Penal dhuna në familje nuk parashikohet si dispozitë më 

vete, si dhe nuk regjistrohen, publikohen dhe prezantohen në mënyrë zyrtare dhe të 

rregullt të dhënat mbi përmasat dhe përhapjen e këtij fenomeni. Më të prekura nga 

dhuna familjare janë vajzat dhe gratë e vendeve rurale sidomos nga dhuna fizike.449

                                                           
448 Marrë nga Ligji Nr.9669, datë 18.12.2006, Për Masa Ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare. 

 

Dhuna në familje është një plagë me gjurmë të thella për shoqërinë dhe si e tillë është 

shumë delikate për t’u trajtuar.  Parandalimi i saj është një çështje komplekse që do 

një angazhim me përmasa të gjera, por që në Shqipëri është trajtuar fillimisht nga 

organizatat joqeveritare duke trajtuar më tepër aspektin social e duke lënë mënjanë 

atë juridik të fenomenit. Që nga viti 1990 ku dhuna në familje është konstatuar dhe 

është filluar të studiohet, për të janë marrë një sërë nismash afatshkurtra dhe 

afatgjata. Një rol shumë të rëndësishëm në parandalimin e dhunës kanë luajtur 

nismat legjislative pasi procesi i demokratizimit të shoqërisë ka bërë të nevojshëm 

rolin e sistemit të drejtësisë me qëllim që t'u ofrohet familjeve mbështetja e 

nevojshme, për të parandaluar dhe mbrojtur nga keqtrajtimi anëtarët e saj si dhe për 

449 Bregu & Gjermeni, 2003, Aleanca Gjinore për zhvillim, 2006 
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të ruajtur qëndrueshmërinë dhe të jetuarit në harmoni të familjarëve. Një nga 

qëllimet kryesore të drejtësisë është garantimi i respektimit dhe gëzimit të të drejtave 

të individit pjesë e së cilës është dhe mbrojtja nga dhuna në familje si forma më e 

rëndë e dhunës. Në fushën e mbrojtjes dhe garantimit të respektimit të të Drejtave 

dhe Lirive Themelore të Individit, kuadri ligjor dhe efikasiteti i tij ndikon në jetën e 

individëve të shoqërisë pasi sa më i sofistikuar të jetë legjislacioni aq edhe më të 

garantuara janë këto të drejta. “Arritja e standardeve të paanësisë, pavarësisë dhe 

profesionalizmit në sistemin e drejtësisë shqiptare, ku “pushteti” i kujtdo qoftë varet 

vetëm nga sa ligji të jep pushtet dhe të drejtë, ku i jepet fund (ri)sakrifikimit dhe 

(ri)viktimizimit të viktimave të dhunës në familje, është një detyrim ligjor, mision 

moral e kontribut qytetar i këtij sistemi, në mënyrë që të mbrohen të drejtat e asaj 

kategorie që i janë cënuar padrejtësisht”.450

Një vështrim më i detajuar i legjislacionit shqiptar na pasqyron se janë bërë përpjekje 

për të trajtuar dhunën në familje me instrumenta ligjore por përsëri mbetet vakum 

ligjor për t’u ezauruar. Kështu, një nga aktet ligjore më efikase në garantimin e të 

drejtave dhe lirive themelore të individit është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

e cila karakterizohet nga parimi i mosdiskriminimit dhe barazisë. Mbrojtja e 

dinjitetit, respektimi i të drejtave dhe lirive themelore është një detyrim kushtetues. 

Jeta, martesa, familja, anëtarët e familjes në bazë të Kushtetutës, gëzojnë mbrojtje të 

veçantë nga ana e shtetit. Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e familjes, Kushtetuta nuk e 

përjashton mbrojtjen e familjes edhe në rastet kur kjo e fundit nuk është e krijuar me 

 Pasojat e dhunës në familje si dhe 

shkallëzimi i dhunës deri në marrjen e jetës së njerëzve më të afërt ose deri në 

detyrim për vetëvrasje janë bërë mjaft serioze jo vetëm për shoqërinë, por 

veçanërisht për organet e zbatimit të ligjit. 

                                                           
450 Ministria e Punës, Ҫështjeve Sociale dhe Shanceve të Barabarta. Strategjia Kombëtare për barazinë gjinore dhe 
dhunën në Familje 2007 – 2010. Fq 28 
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martesë. Këtë mbrojtje Kushtetuta e afirmon nëpërmjet dispozitave të saj përkatëse 

ndër të cilat vlen për t’u përmendur neni 25 i saj në të cilin sanksionohet mbrojtja për 

dhunimin e të drejtave të Njeriut në përgjithësi dhë të gruas në mënyrë të veçantë. 

(“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor 

apo poshtërues”) Në nenin 18 / 2 të saj Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ndalon 

diskriminimin për shkak të gjinisë. Edhe kushtetuta jonë për sa i përket trajtimit të 

dhunës në familje është e mangut pasi ajo nuk e trajton në mënyrë specifike këtë 

fenomon. 

Megjithatë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë i garanton martesës dhe familjes 

një mbrojtje të veçantë në nenin 53/2 i saj.451 Një mbrojtje e veçantë i ofrohet nga 

shteti një kategorie të caktuar të përbërë nga fëmijët, të rinjtë,gratë shtatzëna dhe 

nënat e reja për shkak të rrezikshmërisë së lartë që u kanoset prej dhunës në familje 

si pasojë e shkallës së lartë të pamundësisë fizike, ekonomike që ata kanë për t’u 

vetëmbrojtur. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 54 të saj sanksionon se 

çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi.452 Duke 

qënë se sistemi ligjor shqiptar është i bazuar në parimet dhe rregullimet e bëra nga 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ligjet, aktet nënligjore, vendimet gjyqësore, 

veprimet ose mosveprimet e individëve duhet të respektojnë dhe t'i mbrojnë të 

drejtat dhe liritë themelore të njeriut të cilat janë të pandashme, të patjetërsueshme e 

të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. 453

                                                           
451 Neni 53/2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit. 

  Në kuadër 

të mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të individit vepron që 

prej 11 vjetësh institucioni i Avokatit të popullit i cili ka për objekt respektimin e 

këtyre lirive dhe të drejtave dhe synon të rivendosë në vend të drejtën e cënuar. 

452 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 54. 

453 Po aty,neni 15/1. 
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Sistemi gjyqësor i cili vepron në Republikën e Shqipërisë prbn nj mjet mjaft efikas në 

mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelorë të individit dhe si pasojë 

parandalimit të dhunës dhe mbrojtjes së vktimave. Gjykata Kushtetuese është 

gjykata për mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të individit e 

cila e realizon këtë mbrojtje nëpërmjet shqyrtimit të ankesave dhe vendimeve në 

lidhje me shkeljen e të drejtave themelore të individit.  

Një rol të rëndësishëm në parandalimin e dhunës në familje Shqipëria e ofron 

nëpërmjet aderimit në konventa dhe traktate. Garancia më e lartë e mbrojtjes së lirive 

dhe të drejtave ofrohet nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut si 

mekanizmi i posaçëm në këtë fushë, Karta Sociale, Deklarata Universale e të 

Drejtave të Njeriut, Konventa Europiane e Ndalimit të torturës , trajtimit dhe 

ndëshkimit çnjerëzor ose degradues.454

Konventa “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”, 

 Pas vitit 1990 është bërë e nevojshme përqasja 

e legjislacionit shqiptar me standartet e legjislacionit  ndërkombëtar me qëllim 

mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të individit. Kjo është 

pasuar me nënshkrimin dhe ratifikim e disa konventave dhe marrëveshjeve në 

fushën e mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave të individit. Republika e Shqipërisë 

është palë në konventat e hartuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara  dhe 

Këshilli i Europës, si : 

455

                                                           
454 Neni 14 i Konventës Europiane shpreh se “gëzimi i të drejtave dhe lirive të vendosura nga rankjo Konventë 
duhet të sigurohen pa diskriminim për asnjë arsye të tilla si seksi…”. Konventa garanton të drejtën për jetën 
(neni 2), të drejtën për lirinë dhe sigurinë e personit (neni 5) dhe të drejtën për të qenë i lirë nga tortura, trajtimi 
çnjerëzor ose 

 

Konventa “Kundër torturës dhe trajtimit mizor, çnjerëzor dhe poshtërues dhe 

degradues (neni 3). Traktati gjithashtu vendos të drejtat e grave për një dëmshpërblim ligjor efektiv përpara 
autoriteteve kombëtare nëse janë shkelur të drejtat e saj njerëzore (neni 13). 
KEDNJ ka efekt të drejtpërdrejtë në ligjet e brendshme, dhe gjyqësori duhet të mbështetet në dispozitat e 
Konventës Europiane dhe jurisprudencën e gjykatës së Strasburgut. 
455 Konventa “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”, e ratifikuar me ligjin nr.7767, datë 
9.11.1993 dhe hyrë në fuqi, më 11 maj 1994; me ligjin nr. 9052, datë 17.4.2003, Republika e Shqipërisë aderon në 
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ndëshkimit”, hyrë në fuqi në 11 maj 1994, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe protokollet shtesë të saj, Konventa 

evropiane “Për parandalimin e torturës dhe të trajtimeve çnjerëzore apo 

poshtëruese”, e nënshkruar në 2 tetor 1996 dhe hyrë në fuqi në 1 shkurt 1997, 

Konventa ndërkombëtare “Për të drejtat ekonomike sociale dhe kulturore”, 

Konventa ndërkombëtare “Për të drejtat civile dhe politike”, aderuar  në 4 tetor 1991 

etj.456 Konventa për Eleminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave ( 

CEDA)457 Konventa e KE –së në Strasburg, për Parandalimin dhe Luftën kundër 

Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje.458

 

 

Me njohjen e fenomenit të dhunës në familje dhe shtimin e tij në masë Shqipëria ka 

njohur dhe ratifikuar instrumenta ndërkombëtarë të cilët kanë bërë përcaktime të 

qarta  të dhunës në familje pasi një gjë e tillë në shqipëri mungonte. Deklarata e 

Kombeve të Bashkuara “Për eliminimin e dhunës kundër grave” është instrumenti i 

parë ndërkombëtar për të drejtat e njeriut që e trajton ekskluzivisht dhunën kundër 

grave si dhe jep kuptimin e termit dhunë kundër grave. Rekomandimi 19 i Komitetit 

për Eliminimin e Diskriminimit kundër Grave konsideron  se dhuna ndaj grave 

është një formë diskriminimi që dëmton gëzimin e të drejtave dhe lirive të tyre 

themelore. 

 
                                                                                                                                                                                     
protokollin shtesë të konventës “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas”,Konventa 
“Kundër torturës dhe trajtimit mizor, çnjerëzor dhe poshtërues dhe ndëshkimit”, hyrë në fuqi në 11 maj 1994, 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe protokollet shtesë të saj (nr. 
1,2,4,6,5,11,7,12), është ratifikuar dhe ka hyrë në fuqi në 2 tetor 1996. Konventa evropiane “Për parandalimin e 
torturës dhe të trajtimeve çnjerëzore apo poshtëruese”, e nënshkruar në 2 tetor 1996 dhe hyrë në fuqi në 1 shkurt 
1997. 
456 Institucionet Shqiptare për Mbrojtjen e Gruas nga Dhuna në Familje, fq 79. 
457 Miratuar më 1979, përmban një catalog të të drejtave të grave dhe gjithashtu është një program për veprime 
active/diskriminim pozitiv për të bërë të mundur  që gratë ti gëzojnë këto të drejta në barazi me burrat. Është 
ratifikuar nga Shqipëria më 1994. 
458  Nënshkruar nga Shqipëria më 19 dhjetor 2011. http://ëëë.osce.org/sq/albania/28732 
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Një hap shumë i rëndësishëm në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive 

themelore të individit është ndërrmarrë me miratimin e ligjit të ri për dhunën në 

familje.459 Ligji jep për herë të parë një përkufizim të plotë ligjorë për dhunën në 

familje dhe pjesëtarët e familjes. Ai përcakton institucionet shtetërore përgjegjëse të 

cilat duhet të angazhohen në parandalimin e dhunës në familje dhe në mbrojtjen e 

viktimave duke përcaktuar detyrat e secilit prej tyre si dhe përcaktimin të 

sanksioneve në raste moszbatimi të detyrave përkatëse. U jep rol organizatave 

joqeveritare të cilat kanë qënë të parat të angazhuara në zbulimin e fenomenit të 

dhunës në familje. Në ligj janë përcaktuar shprehimisht subjektet që mund të vënë 

në dijeni organet përgjegjëse. Ligji për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare 

parashikon procedurën më të re gjyqësore për Shqipërinë e cila është dhënia e 

urdhërmbrojtjeve të cilët nxirren me vendim gjykate.460 Në kodin Penal të 

Republikës së Shqipërisë parashikohen dispozita që parashikojnë trajtimin e veprave 

penale si vrasjen, plagosjen, gjithashtu parashikon edhe rrethana rënduese duke 

theksuar si të tillë çdo vepër penale që ndërmerret kundër fëmijëve, grave shtatzëna 

ose që kryhet duke përfituar nga marrëdhëniet familjare të miqësisë dhe të 

mikëpritjes.461 Në Kodin tonë Penal një vend zënë dhe dispozitat të cilat parashikojnë 

në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë dhunën në familje të tilla si : “Vrasja me 

dashje”(neni 76 i K.p.),”Vrasja me dashje në lidhje me një krim tjetër” (neni 77 i 

K.p.),”Vrasja me paramendim” (neni 78 i K.p.) . Tortura (neni 86 i K.p.) dhe ”Tortura 

me pasoja të rënda” (neni 87 i K.p.) neni 88 “ Plagosja e rëndë me dashje “gjithashtu, 

detyrimi i gruas nga bashkëshorti ose nga çdo pjesëtar i familjes për të ndërprerë 

shtatzëninë parashikohet si vepër penale (neni 93 i K.p.)462

                                                           
459 Ligji nr 9669, datë 18.02.2006 Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare 

 Kodi ynë penal 

parashikon mbrojtjen nga kundërvajtjet penale, disa prej të cilave mund të kryhen 

460 Ligji nr 9669, datë 18.02.2006 Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, neni 10. 
461 Neni 50, pika e dhe pika g ,i Kodit penal.  
462 Kodi Penal I Republikës së Shqipërisë.  
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ndaj gruas, në marrëdhëniet familjare. Kështu, ai siguron mbrojtje nga: “Plagosja e 

lehtë me dashje” (neni 89 i K.p.), “Rrahja” (neni 90 i K.p.), “Plagosja e rëndë nga 

pakujdesia” (neni 91 i K.p.), “Plagosja e lehtë nga pakujdesia” (neni 92 i K.p.), 

”Kanosja serioze për vrasje ose për plagosje të rënde” (neni 84). Rrahja është vepra 

më e përhapur në marrëdhëniet familjare. Kodi penal parashikon mbrojtjen nga 

“Shtrëngimi ose pengimi për të bashkëjetuar ose për të zgjidhur martesë” (neni 130 i 

K.p). Gjithashtu, nga ky Kod ndëshkohet edhe ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqimin 

e gruas (neni 93 i K.p.). Kodi penal parashikon mbrojtje nga vepra “Marrja e padrejtë 

e fëmijës” (neni 127 i K.p.), dhe “Mosdhënia e mjeteve për jetesë” (neni 125 i K.p). 

Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë parashikon për disa nga veprat 

penale të sanksionuara në Kodin Penal, të drejtën që ka personi i dëmtuar për 

ngritjen  e akuzës dhe që mund të ndodhin në kushtet e ushtrimit të dhunës në 

familje, të tilla si : rrahja(neni 90 i K.p.), plagosja e rëndë nga pakujdesia (neni 91), 

plagosja e lehtë nga pakujdesia (neni 92), dhunimi i banesës (neni 112, paragrafi i 

parë), fyerja (neni 119), shpifja (neni 120), ndërhyrjet e padrejta në jetën private (neni 

121), përhapja e sekreteve vetjake (neni 122), mosdhënia e mjeteve për jetesë (neni 

125), marrja e padrejtë e fëmijës (neni 127).463 Neni 61 i. Sipas Kodit të Familjes, 

bashkëshorti ndaj të cilit ushtrohet dhunë, ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës me 

kërkesë për vendosjen si masë urgjente largimin e bashkëshortit që ushtron dhunë 

nga banesa bashkëshortore. Kodi i familjes parashikon masa kundër dhunës në 

familje dhe masa urgjente në mbrojtje të familjes464

 

  

Mangësitë e legjislacionit Shqiptar në lidhje me dhunën në familje 

Edhe pse Republika e Shqipërisë e mbron dhunën në familje me anë të sanksionimit 

të dispozitave përkatëse, në dispozitat e saj nuk parashikohet shprehimisht ndalimi i 
                                                           
463 H.Islami; A.Hoxha; I.Panda: “Procedura penale, komentar”,Tiranë, 2010,f.141. 
464 Neni 61 dhe 62, i Kodit të Familjes 
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dhunës në familje që nënkupton se kjo dispozitë i drejtohet kategorizimit të gjithë 

shoqërisë pa dallim. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë paraqet mangësi për sa i 

përket dhunës në familje pasi nuk e parashikon atë si vepër penale më vete edhe pse 

pasojat e saj janë shumë të rrezikshme për shoqërinë. Duke qënë se në Kodin tonë 

Penal mungojnë dispozitat e posaçme në lidhje me dhunën në familje, në këtë kod 

nuk përcaktohet se kush janë anëtarët e një familje gjë që shkakton vështirësi në 

zbatimin e rrethanave rënduese kur bëhet fjalë për vepra penale brenda familjes. 

Kodi jonë Penal shfaq mangësi edhe në ndëshkimin e përdhunimit martesor si 

pasojë e mungesës së një dispozite që e njeh këtë akt si vepër penale. Kundërvajtjet 

penale që lidhen me format e ushtrimit të dhunës familjare duhet të ndëshkohen me 

burgim pasi burgimi si masë dënimi rezulton më efikas. Në Kodin Penal të 

Republikës së Shqipërisë mungojnë dispozitat penale që trajtojnë abuzimet ndaj 

fëmijëve nën preteksin e korrigjimit të gabimeve dhe disiplinës si dhe abuzimet 

psikologjike. Të moshuarit si viktimë e dhunës në familje nuk gjejnë mbrojtje nga 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. Mangësi e legjislacionit shqiptar për dhunën 

në familje shfaqet edhe në Kodin e Procedurës Penale pasi legjislacioni procedural 

nuk u njeh mundësinë palëve të treta të bjn kallzim penal për rastet e konstatimit të 

veprave penale pasi kjo njihet si një e drejtë vetëm e viktimës. Në Kodin Civil nuk 

trajtohet e drejta që kanë viktimat për të marrë kompensimin nga dëmtimet e 

pësuara të cilat shfaqen në forma të dëmtimeve fizike, morale, psikologjike dhe 

sociale si dhe në shumë raste dëmtime ekonomike duke përfshirë shpenzimet e 

proceseve gjyqësore. Neni 62 i Kodit të Familjes e parashikon dhunën në familje, por 

në një aspekt të ngushtë pasi parashikon vetëm dhunën që ushtrohet misdis 

bashkëshortëve duke lënë mënjanë anëtarët e tjerë të familjes. Si pasojë legjislacioni 

civil mbetet i mangut në mbrojtjen e anëtarëve të tjerë të familjes nga kjo dhunë. 

Aplikimi i masave të mbrojtjes nga dhuna në familje nuk pasqyrohet në mënyrë të 
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plotë në dispozitat e Kodit. Ligji për avokatinë nuk parashikon shprehimisht ndihmë 

ligjore falas për viktimat gjë e cila i bën viktimat e dhunuara të hezitojnë për shkak të 

gjendjes ekonomike. Edhe pas miratimit të ligjit të  2006 “ Për Masa ndaj Dhunës në 

Marrëdhëniet Familjare, dhuna në familje rezulton të mos jetë parandaluar në masë 

për shkak të mos ekzistencës së ligjeve të tjera përkatëse dhe ekzistencës së një 

buxheti për të mundësuar aplikimin e tyre. 

 

Legjislacioni Europian per dhunen ne familje 

Dhuna në familje është e përhapur në një dimension të gjerë në mbarë shoqërinë, 

duke cënuar jo vetëm shoqëritë në zhvillim e sipër, por edhe ato që kanë arritur një 

stabilizim të identitetit shoqëror. Fenomeni i dhunës në familje i ka rrënjët e thella 

dhe nuk është një dukuri e kohëve të vona. Europa ka parashikuar për herë të parë 

në legjislacionin e saj Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut si aktin e parë në 

fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut si dhe pesë protokollet të cilat janë : 

Protokolli i Parisit i 20 Marsit 1952, Protokolli i Strasburgut i 6 Majit 1963, Protokolli i 

Strasburgut i 6 Shtatorit 1963, Protokolli i 16 Shtatorit 1963 si dhe Protokolli i 20 

Janarit 1966.465 Bashkimi Europian nuk ka ligj të veçnatë për dhunën në familje. 

Është adoptuar nga asambleja e Kombeve te Bashkuara në 1979. Kjo konvente 

parashikon edhe detyrimet apo axhendën e vendeve anëtare për të kufizuar dhunën 

në familje.466

                                                           
465 (2007) Përmbledhje aktesh kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e barazisë gjinore. Tiranë: Qendra 
Shqiptare e së Drejtës Ndërkombëtare 

 N Qershor t 1999, Parlamenti Europian ka kaluar nje rezolutë qe i 

kërkon vendeve anëtare që ta konsiderojnë dhunën në familje si vepër penale dhe të 

ndërtojnë infrastukturën e nevojshme në ndihmë të grave të dhunuara. Një nga 

vendet lider të Europës në mbrojtjen ndaj dhunës në familje është Italia. Në nenin 29 

të Kushtetutës së Italisë parashikohet se martesa bazohet në barazine morale dhe 

466 Duke përfshirë të gjitha vendet e BE-së. 
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juridike te secilit,me limite të vendosura nga ligji në garanci t unitetit familjar.467 

Prioritet i legjislacionit Europian mbi dhunën në familje është se ai parashikon në 

kodin penal dhunën në familje duke e trajtuar si vepër penale më vete me sanksionet 

përkatëse. Titulli i XI i Kodit Penal të Italisë i kushtohet krimeve kundër familjes. 

Neni 572 i Kodit penal të Republikës së Italisë parashikon dispozitën me titull dhuna 

në familje ose ndaj fëmijëve e cila trajton mbrojtje të veçantë  ndaj anëtarëve të 

familjes e vëçanërisht fëmijëve nga keqtrajtimet e dëmtimet fizike të ushtruara nga 

familjarët e tjerë.468 Edhe Kodi Civil italian shprehet ndaj dhunës në familje në Kreun 

e tij të nëntë ku trajton urdhrat e mbrojtjes ndaj familjes. Ai parashikon në nenin 342 

të tij urdhrat e mbrojtjes kundër abuzimit në familje.469

 

 Nga ky trajtim në vija të gjera 

i legjislacionit italian vihet re një garantim dhe siguri që u ofrohet anëtarëve të 

familjes duke e konsideruar dhunën në familje si vepër penale dhe duke e 

sanksionuar atë në dispozitat e Kodit Penal Italian si me parashikimin e  masave 

civile mbrojtëse në Dispozitat e Kodit Civil Italian. Ky është një shembull që duhet ta 

ndjekin dhe vendet e tjera europiane me qëllim parandalimin e këtij fenomeni të 

rrezikshëm. Cila sht rruga q duhet t ndjeki legjislacioni shqiptar n prmirsimin e 

legjislacionit n kuadr t parandalimit t dhuns n familje ? 

                                                           
467 Neni 29 i Republikës së Italisë. “Republika njeh te drejtat e familjes si nje shoqeri natyrale e bazuar ne 
martese.Martesa eshte e bazuar ne barazine morale dhe juridike te secilit,me limitet te vendosura nga ligji ne 
garanci te unitetit familjar”. 
468 Neni 572 i Kodit Penal të Republikës së Italisë “Dhuna në familje ose ndaj fëmijëve. “Kushdo që, përveç në 
rastet e përmendura në artikujt e mësipërm, keqtrajton një person te familjes ose një të mitur nën 
moshën katërmbëdhjetë vjeç, ose një person nën autoritetin e tij, ose nën kujdesin e tij për arsye të edukimit, 
arsimit, kujdesit, mbikëqyrjes ose të kujdestarisë, ose ushtrimit të një profesioni ose një arti dënohet me burgim 
nga një deri në pesë vjet. Në qoftë se kjo rezulton në dëmtim serioz fizik, aplikohet burgim nga kater deri 
në tetë vjet, nëse ajo rezulton me lëndim të rëndë, me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet, 
nëse ajo rezulton mevdekje, burgosje nga dymbëdhjetë deri në njëzet vjet 
469 Neni 342 i Kodit Civil Italian “Kur sjellja e një bashkëshorti ose partneri tjetër është shkaku i lëndimit të rëndë 
të integriteit fizik ose moral apo lirive të bashkëshortit tjetër ose partnerit, gjykatësi, me kërkesë, mund 
të miratojë një ose më shumë të masave të përmendura”.Bëhet fjalë për masa të përmendura në dispozitat 
pararendëse. 
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Rekomandime dhe konkluzione 

Sikurse kemi analizuar është e qartë se legjislacioni shqiptar në lidhje me dhunën në 

familje ka mangësi të shumta gjë e cila sjell pengesa në parandalimin e këtij 

fenomeni dhe në rehabilitimin e viktimave. Dhuna në familje ndodh brenda guackës 

së familjes dhe për këtë arsye plagët e saj nuk shihen përtej kësaj guacke, nëqoftëse 

zëri i zbehtë që ndodhet brenda saj nuk depërton përtej mureve. Por si mund të 

ndodhi kjo? Kjo duhet të ndodhi nëpërmjet denoncimeve. Pra, legjislacioni shqiptar 

duhet të promovojë denoncimet e akteve të dhunës në familje edhe nga persona q 

nuk jan pjes e familjes siҫ mund t jen t afrmit apo fqinjt.  Për më tepër , legjislacioni 

duhet të jetë më efikas për sa i përket dhunës, duke e parashikuar atë shprehimisht 

në dispozitat e Kushtetutës si një dispozitë më vete pasi dhuna në familje nuk duhet 

të përgjithësohet me dhunën në përgjithësi. Ajo paraqet rrezikshmëri më të lartë pasi 

ndodh nga anëtarët e së njëjtës familje dhe mundësitë për të sjellë pasoja më të rënda 

janë të shumta duke qenë se në rrethin familjar individitët sillen natyrshëm pa u 

munduar të vetëmbrohen. Për ti dhënë rëndësinë e duhur dhunës në familje dhe 

pasojave të rënda të saj është e nevoshme që dhuna në familje të parashikohet si 

vepër penale më vetë në Kodin Penal bashkë me sanksionin korrespondues. 

Legjislacioni kundër krimit të familjes duhet të ashpërsohet n aspektin juridik. 

Jetojmë në një shoqëri që ndërgjegjësimi është në shkallë shumë të ulët dhe i vetmi 

mekanizëm që do të parandalojë shkeljet e ligjit është sanksioni. Duke pritur 

ndërgjegjësimin e shoqërisë rrezikojmë cnimin e s drejts s jets  dhe t t drejts pr nj jet t 

qet si nj nga t drejtat themelore t individit dhe i hapim rrugën keqtrajtimeve fizike 

dhe psikologjike. Sipas mendimit tim në Kodin Penal duhet të parashikohet 

dispozita që sanksionon kufizimin ose heqjen e së drejtës prindërore si sanksion 

plotësues. Kjo normalisht duhet shoqëruar edhe me parashikimet përkatëse në 

Kodin Civil për rregullimin e fëmijëve. Në Kodin e familjes dhuna në familje duhet 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

41
4 

trajtuar në një aspekt më të gjerë duke sanskionuar dhe dhunën që ushtrohet ndaj 

anëtarëve të tjerë të familjes jo vetëm dhunën mes bashkëshortëve pasi zbatimi i 

kësaj dispozitë kur ushtrohet dhunë ndaj anëtarëve të tjerë të familjes has vështirësi 

në aplikim. Si rezultat i faktit që viktimat më të shumtë të dhunës në familje rrjedhin 

prej shtresave të varfra të shoqërisë si dhe faktit që këto viktima janë më të shumtë 

fëmijë, femra dhe të msohuar kuptohet që janë të dobët fizikisht dhe ekonomikisht 

dhe si pasojë nevojitet mbrojtje ligjore falas. Ndryshime duhet të ndodhin dhe në 

Kodin e Procedurës Penale duke parashikuar në dispozitat e tij aksesin e të tretëve 

në nisjen e procedimit penal në rastet e konstatimit të dhunës në familje. Dhuna në 

Familje është një fenomen që ka depërtuar thellë në shoqëri dhe nevojitet një 

bashkërendim i instrumentave ligjorë dhe social në parandalimin e tij. Zgjidhja 

afatgjatë dhe e qëndrueshme do të kërkonte krahas masave ligjore edhe angazhimin 

intensiv të shoqerisë civile dhe institucioneve sociale te shtetit për ndërgjegjësimin 

dhe rritjen civile të mbarë shoqërisë. Rruga Europiane që ka zgjedhur Shqipëria 

natyrshëm do të kontribuojë edhe në kufizimin e këtij fenomeni.  
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THE RIGHT TO INFORMATION ON THE ALBANIAN REALITY MEDIATIT 
Fatjon Cuka 

Ph.D Candidate, University of Tirana 
  
Abstract 
Participation in international scientific conference "Human rights in the 21st century" 
is intended to exhibit rate for the right to information on legislation. Also intended to 
be an expose of the reality of the right to information in the media reality, as one of 
the fundamental rights in a democratic one. 
Another aspect of scientific research is constitutional approach that has this right in 
Albania, namely the Constitution adopted in 1998 or even a brief history of how this 
constitutional right has evolved in the Albanian transition. Albanian Constitution 
was adopted almost in full section 10 of the European Convention on Human Rights, 
which is devoted to freedom of expression and freedom of obtaining information. 
Article 10 of the Convention which is now part of the Albanian legislation says. It 
studier the approach that this article on the Albanian constitution. Also included in 
humectation right information to the law on freedom of information in official 
documents in Albania. As responsible media reality this law? As he observed from 
state institutions to ensure transparency and to fulfill the right to information? What 
are the recommendations provided by civil society and the institutions that 
guarantee the right information to make appropriate changes to 'accommodate the 
reality of the new media to create in Albania.? Are some of the questions will be 
answered during the presentation of the presentation of research. During the 
research is concluded that Albania continues to be the first in the region in terms of 
time of adoption of the law on access to official information, but last in terms of 
standards that the law in accordance with the new media reality. P.sh Kosovo, 
Serbia, Montenegro, Macedonia and Bosnia Hercogovina have higher standards than 
Albania. Also during the research it became clear that institutions do not respect the 
law for freedom of information where: In recent testing conducted by the Albanian 
Media Institute (published in March 2012) shows that out of 250 requests for 
information sent to journalists in institutions in a different time, is back to answer 
only 152 requests for information (61% of total demand). In 39% of claims there has 
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been no response from the administration or even have been cases that rejected the 
answer to the journalist. 
Hyrje 
Hapja e institucioneve ndaj medias dhe publikut është karakterizuar nga një proces i 

gjatë dhe i vazhdueshëm ndryshimi, gjatë këtyre 20 viteve demokraci. Edhe pse ky 

proces ka kaluar në disa etapa evoluimi, vlen të theksohet se realizimi i të drejtës së 

informimit nuk është se i ka shërbyer plotësisht publikut dhe medias, por në të 

shumtën e rasteve, vetë institucioneve qendrore dhe vendore, pasi zhvillimi i 

mjeteve të komunikimit masiv ka sjellë nga njëra anë edhe promovimin e politikave 

dhe synimeve të vetë këtyre institucioneve. E drejta për informim është një nga të 

drejtat themelore të njeriut në një shoqëri demokratike dhe garantimi i saj,  i shërben 

një tjetër të drejte themelore, lirisë së shprehjes. Është e qarte se, në mungese të 

informacioneve për administratën, zyrtarët e lartë shtetërore, çdo qytetar e ka të 

pamundur të krijoje opinione, bindje dhe besim ndaj tyre. Pra me këtë të drejtë është 

e lidhur ngushtë edhe besimi që kanë qytetarët ndaj institucioneve të çdo niveli 

qofshin, qendror apo lokal. Nga kjo pikëpamje sa më transparente të jetë veprimtaria 

e administratës, aq më shumë krijohet një marrëdhënie besimi mes qytetarëve dhe 

institucioneve.  “E drejta për të marre informacion zyrtar është një e drejte e njohur 

vone. Për herë të parë në një legjislacion ndërkombëtar është garantuar në Suedi, në 

legjislacionin e shekullit XIX, ndërsa  ligji  i parë bashkëkohor që siguron këtë të 

drejtë është Akti i Lirisë për Informim në SHBA në vitin 1966470

E drejta e informimit dhe transparenca e institucioneve - Realiteti shqiptar  

. Ndërkohë ligji 

shqiptar për të drejtën e informimit është një ndër ligjet e para të miratuar në rajon, 

por prej 12 vitesh edhe pas ndryshimeve që kanë ndodhur në botën mediatike, dhe 

jo vetëm, nuk ka pësuar asnjë ndryshim. 

                                                           
470 Komentar, Ligji Për të drejtën e informimit, Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore, Tiranë 2003, fq. 13 
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E drejta për informim, sekreti shtetëror, të dhënat personale, sekreti hetimor etj, janë 

disa nga termat që ne i hasim pothuajse çdo ditë në praktikën e medias televizive 

dhe të shkruar në Shqipëri. Ndërthurja e kësaj terminologjie, na çon në një debat të 

vazhdueshëm për të drejtën e informimit dhe transparencën e institucioneve, për 

faktin se për të siguruar të drejtën e parë, pra të drejtën për informim, duhet të kemi 

në konsideratë të dytën, atë të sekretit shtetëror apo të dhënat vetjake të individit. 

Pra dhe vetë institucioni që vihet para përgjegjësisë për të dhënë informacion 

medias, ndodhet përballë këtij trekëndëshi. Praktika e re legjislative në tranzicion 

duke përfshirë dhe atë kushtetuese u fokusua edhe në përparësinë e qytetarëve dhe 

medias në aksesin për informacion për veprimtarinë e institucioneve shtetërore, të 

çdo niveli të tyre.  

Rreziku që ka shoqëruar marrëdhëniet mes medias në Shqipëri dhe institucioneve 

shtetërore është tendenca e këtyre të fundit për të  luajtur vetëm një rol informues 

dhe jo për të respektuar të drejtën e medias dhe publikut për t’u informuar. Pra kjo 

tendencë ka qenë e prirur drejt sjelljes së një institucioni për të bërë publike vetëm 

ato informacione që janë në interes të tij dhe jo në interes të medias apo opinionit 

publik. Një konferencë shtypi apo një deklaratë e tillë nuk ka mjaftuar për të përçuar 

tek publiku një informacion me interes publik. Kështu një komunikim i tillë që 

mbetet në kufijtë formalë të marrëdhënies institucion-media, vetëm përmbush 

synimin e institucionit për të informuar dhe nuk i shërben të drejtës së medias për 

t’u informuar. Raste të tilla gjatë viteve të tranzicionit janë të shumta, për shkak dhe 

të natyrës së brishtë të institucioneve shqiptare. Edhe pse pothuajse çdo institucion 

qendror ka krijuar zyrën e shtypit dhe të marëdhënive me publikun, funksionimi i 

tyre, ka mundur të jetë vetëm në nivelin e një informimi rutinë apo përpunimit dhe 

publikimit të informacioneve në interes të institucionit, si p.sh: deklaratë për 

axhendën e institucionit, përgënjeshtrime të ndryshme apo replikat e zëdhënëses në 
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emër të titullarit për një akuzë të ngritur ndaj tij, njoftime për aktivitetet e 

administratës dhe informacione të tjera të kësaj natyre. Por sa i kanë shërbyer medias 

format e komunikimit të institucioneve si nëpërmjet deklaratave të shtypit, 

konferencave të shtypit, daljet publike të zyrtareve të institucioneve, komunikimi në 

ëeb, nëpërmjet faqes zyrtare të institucionit? Këto forma komunikimi, deri në çfarë 

standardi kanë arritur të përmbushin të drejtën për informim të medias dhe 

qytetarëve? Këto janë disa nga pyetjet që sot në mjedisin mediatik, por edhe më gjerë 

sjellin debat për çështjen e transparencës së institucioneve dhe të drejtës për 

informim. Siç u përmend edhe më lart, në të shumtën e rasteve këto forma të 

komunikimit media-institucion nuk janë ndërtuar në parimin e respektimit të së 

drejtës për informim dhe transparencës së institucionit. Nëpërmjet këtij komunikimi 

është realizuar edhe një promovim i një fushate të ndërmarrë nga vetë institucioni. 

Kjo konstatohet më lehtë, ku në rastin e konferencave të shtypit, pyetjeve të 

gazetarëve për informacione me interes për median refuzohet t’u kthehet përgjigje 

apo anashkalohen përgjigjet që kanë lidhje me interesin e medias dhe opinionit të 

gjerë publik. 

Kjo praktikë është e pasqyruar edhe në faqet zyrtare, në ëeb, të institucioneve të larta 

shtetërore. Çfarë informacioni përmbajnë dhe përcjellin faqet zyrtare të dikastereve 

të larta apo institucioneve të niveleve të tjera? Shpesh jepet informacion për takimet 

të ndryshme të titullarit të institucionit apo zyrtarëve të ndryshëm të tij. Promovim i 

fushatave që ndërmerr institucioni për politikat e ndryshme etj. Por kur behët fjala 

për transparencën e tenderave, zbulimin e një skandali korrupsioni etj., në faqet 

zyrtare nuk hidhet asnjë informacion që të japë detaje me interes publik. Praktika e 

shpeshtë që ndiqet është zbardhja e fjalës së mbajtur nga zëdhënësi apo titullari në 

një konferencë shtypi apo ndonjë aktivitet tjetër dhe hedhja e informacionit po në 

ëeb faqen zyrtare. Në fakt kjo lloj praktike nuk sjell asnjë dobi për përfaqësuesit e 
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medias, sidomos në rastet kur vetë këta të fundit kanë marrë pjesë në komunikimin 

me gazetarët të institucionit.  

Nëse titullari i institucionit ka kryer një vizitë pune të zakonshme në një qytet të 

vendit, kjo pasqyrohet në faqen zyrtare një ore pas përfundimit të vizitës, por nëse 

ka ndodhur një ngjarje aksidentale me pasoja të rënda, nëse është zbuluar një aferë 

korrupsioni, nëse titullari është përfshirë në një skandal, ngurohet të jepet 

informacion i shpejtë dhe i detajuar. Kjo ka bërë që shumë media të jenë 

sipërfaqësore në përgatitjen e lajmit dhe në citimin e burimeve të informacionit. 

Deklarata të tilla mund të vijnë apo të pasqyrohen në ëeb faqe edhe pas dy-tre apo 

katër ditësh, kur bëhet fjalë për një zhvillim të rëndësishëm.  

1.2  E drejta e Informimit si e drejtë kushtetuese 

 E drejta e informimit, ndër elementet e saj kryesore ka lirinë personale për të marrë 

informacion, lirinë personale për të dhënë informacion dhe lirinë e shtypit ose thënë 

ndryshe; të drejtën e medias për të marrë e dhënë informacion. Kjo e fundit trajtohet 

gjithnjë si e drejtë më vete, për shkak të rolit të veçantë që luan media në një shoqëri 

të lirë e demokratike. E drejta për të marrë informacion është një e drejtë e çdo 

individi në një shoqëri me institucione demokratike. Në Shqipëri, kjo e drejtë u 

vendos vetëm pas përmbysjes së regjimit komunist, gjatë procesit të hartimit të 

ligjeve të reja dhe paketës kushtetuese në vitet 1991-1993. Me ndryshimet që iu bënë 

paketës kushtetuese që ishte miratuar që në prill të vitit 1991, krahas lirive dhe të 

drejtave të tjera themelore, u sanksionua edhe e drejta e çdo personi për t’u 

informuar. Ky ishte sanksionimi i parë kushtetues për të drejtën e informimit që pas 

përmbysjes së regjimit komunist. Ndërkohë pesë vjet pas amendimeve që iu bënë 

paketës kushtetuese, filloi përgatitja për hartimin dhe miratimin e një kushtetute të 

re përfundimtare. Kushtetuta e Shqipërisë e miratuar në vitin 1998 siguron të drejtën 
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e informacionit dhe përcakton se kushdo ka të drejtë të marrë informacion për 

veprimtarinë e organeve shtetërore, e drejtë kjo e vendosur në nenin 23 të saj. 

Menjëherë pas nenit 22 që sanksionon lirinë e shprehjes, në Kushtetutën aktuale 

sanksionohet dhe e drejta e informimit si një e drejte kushtetuese. Kjo e drejtë 

parashikohet më me detaje në Ligjin për të Drejtën e Informimit, miratuar në qershor 

të vitit 1999.  

Neni 23 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ka këtë përmbajtje: 

“E drejta e informimit është e garantuar. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, 

të marrë informacion për veprimtarinë e organeve shtetërore, si dhe të personave që 

ushtrojnë funksione shtetërore. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e 

organeve të zgjedhura kolektive.”471

Kjo e drejtë kushtetuese e vendosur 13 vjet më parë ishte ndër elementët kryesore 

për garantimin e transparencës së institucioneve shqiptare, por dhe respektimin e një 

të drejte të rëndësishme në një shtet demokratik, atë të informimit. Në këtë 

sanksionim kushtetues hartuesit e dokumentit themeltar të shtetit kanë pasur 

parasysh që  aktiviteti i administratës nuk duhet të ushtrohet brenda ministrive, 

zyrave të institucioneve të çdo niveli qofshin ato, por dhe në mënyrë të qartë, të 

dukshme dhe transparente.  Pra siç edhe shikohet nga pika 2 e nenit 23, çdo qytetar 

ka të drejtë të kërkojë informacion, kuptohet sipas interesave dhe qëllimeve të tij, jo 

vetëm për veprimtarinë e organeve shtetërore, por edhe ndaj personave që janë 

drejtues apo zyrtare të këtyre organeve shtetërore. E drejta për t’u informuar nuk i 

mohohet askujt. Kushtetuta shqiptare ka sanksionuar edhe një formë tjetër për t’u 

garantuar qytetarëve të drejtën për informim. Pika 3 e nenit 23 të Kushtetutës i jep 

mundësinë çdo personi që të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive. 

 

                                                           
471 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar me Referendum Popullor më 22.11.1998. Neni 23 
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Kështu edhe në këtë mënyrë, Kushtetuta ka rritur aksesin e qytetarëve për 

informacion ndaj këtyre organeve. 

Kushtetuta shqiptare e ka adaptuar pothuajse në mënyrë të plotë  nenin 10 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, i cili i kushtohet lirisë së shprehjes 

dhe lirisë së marrjes së informacionit. Neni 10 i konventës që tashme është pjesë e 

legjislacionit shqiptar shprehet:  

“Çdo kush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit 

dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione ose ide pa ndërhyrjen e 

autoriteteve publike dhe pa marre parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon shtetet  që 

të vendosin regjim autorizimesh për sipërmarrjet e radiodifuzionit, të kinemasë, ose 

të televizionit”. 

Neni dhjetë vazhdon në paragrafin e dytë duke sqaruar rastet e kufizimit të këtyre te 

drejtave: 

“Ushtrimi i këtyre të drejtave, mund t’u nënshtrohen disa formaliteteve, kushteve, 

kufizimeve ose sanksioneve  të parashikuara nga ligji dhe qe, në një shoqëri 

demokratike, përbëjnë masa të nevojshme  për sigurimin kombëtar, integritetin 

territorial ose sigurinë publike , për mbrojtjen e rendit  dhe parandalimin e krimit, 

për ruajtjen e shëndetit  ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit të të tjerëve, për të 

parandaluar përhapjen e të dhënave kofidenciale ose për të garantuar autoritetin 

dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor”472

Po të kalojmë në Kushtetutën tonë vërejmë se në nenin 17 të saj përcaktohen rastet e 

kufizimit të të drejtave kushtetuese, te cilat mund te vendosen vetëm me ligj për një 

. 

                                                           
472 Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut e firmosur më 4.11.1950 në Romë 
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interes publik. Në paragrafin e dytë të nenit 17 është përcaktuar se kufizimi i këtyre 

të drejtave nuk mund të cenojë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast 

nuk mund të tejkalojnë  kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të 

drejtat e Njeriut. Kjo nënkupton qe çdo qytetar ka të drejtë të marrë informacion 

zyrtar, të fushave të ndryshme, si në fushën politike, ekonomike, ligjore apo dhe 

kulturore të paçensuruar nga pushtetit. “Vlen të theksohet se Kushtetuta e 

Shqipërisë shkon më tej se Konventa në dy pika: Së pari, ajo e ndalon censurën 

paraprake, ndërsa Konventa nuk e përmend drejtpërsëdrejti ndalimin e censurës në 

nenin 10”473

E drejta e informimit midis normës dhe faktit 

. Në kushtetute nuk behet asnjë kufizim i çfarëdolloj lirisë së shprehjes. 

Megjithatë, neni 17 i Kushtetutës përcakton kufizime të të drejtave dhe lirive të 

parashikuara në Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik 

ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve; ato duhet të jenë në përpjesëtim me 

gjendjen  që i ka diktuar ato.  

Mbi bazën e dispozitave respektive kushtetuese, liria e shprehjes dhe e drejta e 

informimit gjejnë rregullim më të detajuar në disa ligje të veçanta të miratuara në 

periudhën vijuese (pas aprovimit të Kushtetutës) nga Kuvendi, ku mund të 

përmendim këtu: ligjin nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për 

dokumentet zyrtare”; ligjin nr. 8517, datë 22.7.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”; ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar sekret 

shtetëror”, i amenduar në vitin 2006. Deri në vitin 1999, në sistemin ligjor shqiptar 

nuk parashikohej asnjë forme ligjore për përdorimin e informacionit  nga publiku  

dhe mediat me kërkesën e tyre. Gjatë këtij viti filloi puna për hartimin e një ligji të 

veçante që t’u garantonte medias dhe qytetarëve të drejtën për informim dhe 

                                                           
473 Puto, Arben, Konenta Europiane e të Drejtave të Njeriut me Përqasje në Kushtetutën e Shqipërisë, fq 66 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

42
4 

mënyrat e ushtrimit të kësaj të drejte. Kjo e drejte e cila njihet dhe nga Kushtetuta 

Shqiptare e miratuar në vitin 1998, trajtohet më gjere në Ligjin “Për te Drejtën e 

Informimit Për Dokumentet Zyrtare”.  

Ligji, përmes 18 neneve të tij, rregullon të drejtën për informim në Republikën e 

Shqipërisë dhe parashikon rregullat për ushtrimin e kësaj të drejte. “Në Shqipërinë e 

paraluftës së Dytë Botërore nuk ka ekzistuar një ligj për të drejtën e qytetarëve për 

informim, ndërsa gjatë regjimit komunist, për vetë natyrën e mbyllur dhe të izoluar 

të sistemit politik, kjo e drejte së bashku me lirinë e shprehjes ishin pa diskutim  të 

drejtat më të dhunuara. Një e drejte e tillë nuk parashikohej as në Kushtetutë dhe as 

në legjislacionin e asaj kohe.”474 Ligji i miratuar 12 vjet më parë i garanton çdo 

qytetari të drejtën për të kërkuar informacion rreth dokumenteve zyrtare, që kanë të 

bëjnë me veprimtarinë e organeve shtetërore dhe të personave që ushtrojnë 

funksione shtetërore, pa qene i detyruar të shpjegoje motivet. “Autoriteti publik 

është i detyruar të japë çdo informacion në lidhje me një dokument zyrtar, përveç 

rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe. Çdo informacion për një dokument zyrtar, 

që i është dhëne një personi, nuk mund t'i refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon 

atë, me përjashtim të rastit kur ky informacion përben të dhëna vetjake të vete 

personit, të cilit i është dhëne informacioni”.475

                                                           
474 Komentar, Ligji Për të drejtën e informimit, Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore, Tiranë 2003, fq. 13 

 Siç edhe shikohet, ligji e ka normën 

tepër përgjithësuese për informacionin, duke i munguar në këtë mënyrë lista 

shteruese. Është e domosdoshme një listë shteruese e gjitha rasteve kur informacioni 

nuk duhet bërë publik, p.sh, modeli i ligjit amerikan për të drejtën e informimit ka 

një listë shteruese. Kjo listë nënkupton të gjitha rastet kur informacioni nuk behët 

publik nga administrata si rastet kur kemi informacion të klasifikuar si sekret 

shtetëror, për të dhënat personale, për sekretin tregtar, rastet kur vendi është pjesë e 

475 Neni 3 i Ligjit nr.  8503, dt. 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit në dokumentet zyrtare”  Fletorja Zyrtare: 
Viti 1999,  Nr 22, Faqe. 739 
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një marrëveshjeje që informacioni nuk duhet bërë publik, në rastin kur NATO 

përgatit një rregullore për marrëdhëniet me Shqipërinë, apo në rastin e sekretit 

policor apo hetimor.  

Siç shihet nga përmbajtja e paragrafit të pare kjo e drejte i njihet çdo personi pa 

dallim. Gjithashtu vlen të theksohet se ligji për të drejtën e informimit  nuk 

përjashton nga detyrimi për dhënie informacioni asnjë organ shtetëror vetëm për 

shkak të pozicionimit të  tij në administratën shtetërore. Kështu bazuar në frymën e 

këtij ligji organet që duhet të japin informacion për qytetaret dhe veçanërisht për 

median fillojnë nga institucioni ligjvënës (Kuvendi), Këshilli i Ministrave, 

Presidenca, Ministritë si dhe organet e administratës shtetërore në varësi të tyre, 

Entet publike si (Universiteti Publik, Operatoret televizive publike si Radio 

Televizioni Shqiptar dhe Radio Tirana), Gjykatat, Organet e qeverisjes vendore (ku 

përfshihen bashkitë komunat, qarqet), Institucionet Mjekësore dhe Shëndetësore 

Publike. Ligji Për të Drejtën e Informimit nuk detyron persona fizikë apo juridike që 

përmbushin funksione publike si kompanitë private që kanë monopolin e furnizimit 

me ujë apo energji elektrike etj476

                                                           
476 Komentar, Ligji Për të drejtën e informimit, Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore, Tiranë 2003 

. Përpos këtyre institucioneve, media, shoqëria 

civile apo edhe institucioni që mbron dhe monitoron respektimin e të drejtës së 

informimit(Avokati i Popullit) kërkojnë zgjerimin e rrethit të subjekteve  që kanë 

detyrim, dhënien e  informacionit, duke përfshirë: personat fizikë ose juridikë që 

përmbushin funksione publike ose  administrative (p.sh. kompanitë private që kanë 

monopole ose koncesione  për furnizimin me ujë, energji elektrike etj),  personat 

juridikë që operojnë, tërësisht ose pjesërisht, me fonde  publike (p.sh kompanitë që 

janë në pronësinë, kontrollin e shtetit, personat  privatë, fitimprurës ose 

jofitimprurës, që subvencionohen nga shteti në  një masë të konsiderueshme).  
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Ligji e detyron një institucion publik që t’i deklarojë me shkrim kërkuesit arsyet e 

mosdhënies të informacionit edhe kur kufizimi bëhet me ligj. Ligji garanton dhe të 

drejtën për t’u informuar për  të dhënat vetjake të personave që ushtrojnë funksione 

shtetërore ose shërbime publike, të mbajtura në një dokument zyrtar. Kjo e drejtë, e 

cila përcaktohet në nenin 5, mund të shfrytëzohet më tepër nga përfaqësuesit e 

medias që u  njihet e drejta për të kërkuar informacion  për individë të punësuar në 

autoritetet publike si në administratën e Kuvendit, Presidencës, Këshillit të 

Ministrave, Ministrive të ndryshme, Bashkive etj. Një temë tepër e ndjeshme për ketë 

ligj është ajo e afateve të kthimit të përgjigjes, sidomos në rastin e mediave, kur 

kërkesa behet nga një gazetar. Këtu ligji nuk bën përjashtim për punonjësit e medias, 

të cilët duhet të respektojnë te gjitha afatet që parashikon ligji. Konkretisht në nenin 

11 të ligjit përcaktohet afati 40 ditor, që institucioni të ktheje përgjigjen 

përfundimtare. Ky është një nen që është kundërshtuar nga gazetarët, me 

argumentin, se vonesa e marrjes së informacionit nuk do ta ndihmonte punën e 

medias. E parë në një këndvështrim më të ngushtë, aksesi në informacion ka për 

qellim t’i garantojë qytetarit të drejtën për të pasur dijeni për politikat që ka 

vendosur autoriteti publik dhe që prekin drejtpërdrejtë ose jo interesat e tij.  

Kreu i fundit i ligjit në nenin 18 ka ngarkuar institucionin e Avokatit të  Popullit që 

të kujdeset për zbatimin e këtij ligji. Duke qenë se ky institucion kushtetues ka si 

mision mbrojtjen e lirive dhe interesave të ligjshme të individit nga veprime të 

paligjshme të administratës publike, hartuesit e ligjit e kanë parë të arsyeshme që 

mbikëqyrjen dhe zbatimin e kërkesave ligjore ta kontrolloje institucioni i Avokati të 

Popullit. Nisur nga ky përcaktim ligji nuk ka parashikuar ngritjen e ndonjë 

institucioni të veçantë për zbatimin e ligjit shqiptar për të drejtën e informimit. Duke 

vëzhguar realitetin e medias në Shqipëri, por edhe raportin që ka kjo e fundit me 

institucionet shihet një dallim i madh mes normës dhe faktit. Çështjet e shqyrtuara 
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për shkelje të së drejtës për informim, gjatë  vitit 2010, nga ana e Institucionit të 

Avokatit të Popullit, kanë nxjerrë edhe problematikën e  zbatimit të ligjit në 

Administratën Publike, nga e cila është konstatuar se: Nuk zbatohen afatet ligjore 

për kthimin e përgjigjes ndaj kërkesave për informacion, qoftë për refuzimin, qoftë 

për përmbushjen e tyre; legjislacioni mbi të drejtën e informimit për dokumentet 

zyrtare, njihet pjesërisht në një nivel jo të kënaqshëm nga Administrata Publike, por 

ai nuk zbatohet, duke shmangur kështu përgjegjësinë për dhënien e 

dokumentacionit të kërkuar. “Gjithmonë, duke ju referuar kësaj praktike, por edhe 

pa përjashtuar  mjedisin social dhe zhvillimet e tij  në këtë drejtim, mund të thuhet se 

Ligji Nr. 8503 datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për  dokumentet zyrtare”, 

njihet në  masë jo të mjaftueshme dhe nga një pjesë e kufizuar e administratës, gjë që  

sjell vështirësi dhe pengesa në  funksionimin normal dhe transparent  të 

Administratës Publike, në marrëdhëniet e kësaj të fundit me publikun”477

                                                           
477 Raporti i Avokatit të Popullit për vitin 2010, fq. 28 

. Sipas 

raportit vjetor të Avokatit të Popullit, gjatë vitit 2010 rastet e shqyrtuara në të cilat 

është pretenduar nga  ana e ankuesve shkelje e së drejtës për informim, janë drejtuar 

në kuadër  të veprimtarisë së organeve të pushtetit qendror, njësive të pushtetit 

vendor, të veprimtarisë së enteve publike, si dhe të personave juridike që ofrojnë 

shërbime publike.  Për shkak të përmbushjes së misionit të tyre për informimin e 

publikut, gazetarët shpesh iu drejtohen zyrtarisht institucioneve me kërkesë zyrtare 

për të marrë informacion.  Në testimin më të fundit të kryer nga Instituti Shqiptar i 

Medias (publikuar në mars 2012) rezulton se nga 250 kërkesa të gazetarëve për 

informacion të dërguara në institucionet e ndryshme në një kohë të caktuar, është 

kthyer përgjigje vetëm për 152 kërkesa për informacion( 61% e kërkesa në total). Në 

39% të kërkesave nuk ka patur asnjë reagim nga administrata apo edhe ka patur 

raste që është refuzuar përgjigjja ndaj gazetarit.Në rastet kur kërkesat nga media për 
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të marrë informacion në administratën shtetërore, parashtrojnë një problem delikat, 

atëherë prirja është që të ketë një hezitim për të dhënë një informacion sipas objektit 

të kërkesës. Kërkesa që kanë të bëjnë me financat, që prekin buxhetin e institucionit, 

praktikën e ndjekur në një tender,  nuk kthehet aspak përgjigje, ose mund të jetë 

jashtë objektit të kërkesës. Po ashtu edhe  nën petkun e sekretit shtetëror, medias iu 

janë mohuar shumë informacione të rëndësishme dhe me interes për publikun. Rasti 

i tragjedisë së Gërdecit e vuri median shqiptare përballë një sfide të madhe: 

informimit të publikut dhe bllokadës (burokracisë) për informacion nga institucionet 

që kishin pothuajse të gjithë informacionin që kishte qenë në mënyrë integrale si 

pjesë e ngritjes dhe funksionimit të punishtes në Gërdec. Hartuesit e ligjit për 

sekretin shtetëror janë munduar t’i paraprijnë abuzimeve të mundshme të ligjit, 

duke futur disa kufizime mbi aftësinë  e zyrtarëve për të klasifikuar. Kështu në bazë 

të ligjit është i ndaluar  klasifikimi i informacionit që nuk ka lidhje me sigurinë 

kombëtare, por në fakt synon fshehjen e ndonjë shkelje të ligjit. Duhet të theksojmë 

se është e ndaluar dhe klasifikimi i informacionit për të fshehur gabimet e 

administratës në punë, apo që synon kufizimin e të drejtës legjitime të qytetarëve për 

informim. Sipas nenit 10 të ligjit ndalohet klasifikimi i një informacioni kur ai bëhet 

me qëllim që: të fshehë dhunimin e ligjeve, pa efektshmërinë apo gabimet e 

administratës; t’i privojë të drejtën e njohjes një personi, organizate apo institucioni; 

të pengojë apo të vonojë dhënien e informacionit që nuk kërkon mbrojtje në interes 

të sigurimit kombëtar478

Shqipëria vazhdon të mbetet e para në rajon për sa i përket kohës së miratimit të 

ligjit për akses në informacionin zyrtar, por e fundit për sa i përket standardeve që 

ka ligji në përputhje me realitetin e ri mediatik. P.sh Kosova, Serbia, Mal i Zi, 

.  

                                                           
478  Ligji nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”, i amenduar në vitin 2006. (Fletorja 
Zyrtare: Nr. 7, Viti 1999) 
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Maqedonia dhe Bosnjë Hercogovina kanë standarde më të larta se Shqipëria. Ligji 

shqiptar për të drejtën e informimit është i pari në rajon i miratuar nga parlamenti në 

vitin 1999. Marrim meritën që është ligji i parë në rajon, por që ka mbetur i tillë që 

kur është miratuar. Ndryshimet dhe transformimet teknologjike, po ashtu dhe rritja 

e interesit qytetar ndaj qeverisjes ka bërë që  ligji nuk i përgjigjet kushteve të vendit, 

nevojave të qytetarëve dhe medias për informim. Ky ligj është një mundësi  e mirë 

për të bërë gazetari investigative dhe nuk është për  lajmin e ditës, se vetë afatet e 

ligjit janë 40 ditë për kthimin e përgjigjes nga institucioni, në rastet kur media i 

drejtohet këtij të fundit me një kërkesë zyrtare për të marrë informacion. Për 

komunitetin e vetë gazetarëëve apo edhe studiuesve të ligjit, kjo kohë e kthimit të 

përgjigjes nuk është normale, por ligji është miratuar që në vitin 1999. Për atë kohë 

është parë i arsyeshëm ky afat, pasi edhe vetë administrata publike nuk kishte filluar 

akoma të hapej për publikun dhe të përdorte  me efikasitet mjetet e reja të 

komunikimit. Tani ky afat ka dalë jashtë loje. P. Sh Mali i Zi e ka 10+5, pra në qoftëse 

për arsye të mëdha objektive, ku administrata nuk arrin të plotësojë kërkesën për 

informacion, kërkohet dhe 5 ditë kohë kërkuesit për ta shtyrë kthimin e përgjigjes, 

Kosova e ka 23 ditë, Serbia Kroacia dhe Maqedonia 15 ditë, Bosnjë Hercegovina 18 

ditë. Pra të gjitha vendet e rajonit lëvizin në një mesatare prej 17 ditësh, ndërsa 

Shqipëria prej 12 vitesh vazhdon të mbaj në fuqi afatin ligjor prej 40 ditësh.   

Gjatë dy viteve të fundit u vunë re edhe raste flagrante të dhunimet të së drejtës për 

informim. Gjatë zhvillimit të  dy fushatave  të fundit zgjedhore në Shqipëri, atë për 

zgjedhjet parlamentare të qershorit të vitit 2009 dhe zgjedhjeve vendore të vitit 2011, 

u vu re një mungesë e transparencës së partive politike dhe zyrtarëve të lartë të 

shtetit për pasqyrimin e këtyre fushatave zgjedhore. Kështu dy kampet kryesore 

politike morën vendimet përkatëse për të mos lejuar median të ndiqte fushatën nga 

këndvështrimet e saj, por duke iu serviruar atyre ato plane dhe informacion që 
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shikohej i arsyeshëm nga zyrtarët politikë pjesëmarrës si konkurrues në zgjedhjet 

parlamentare (2009) dhe ato vendore (2011). Kjo situatë e vendosi median në 

Shqipëri, sidomos atë elektronike përballë një sfide të madhe profesionale, atë të 

objektivitet dhe paraqitjes së informacionit në interes publik. 

Si përfundim Shqipërisë i nevojitet një ligj më bashkëkohor për të drejtën e 

informimit, për të garantuar këtë të drejtë themelore të njeriut. Ndërsa për të rritur 

transparencën, institucionet  duhet të jenë vetë më proaktive, që të publikojë vetë 

informacion të dobishëm për median. Një pjesë e mirë e informacioneve duhet të 

jenë të gatshme pa patur iniciativë nga media për t’u bërë publike. Tashmë, kur kanë 

kaluar 12 vjet nga miratimi i ligjit për të drejtën e informimit, opinioni i vetë medias, 

shoqërisë civile është që ky i fundit të amendohet në pjesët që sigurojnë akses të 

mjaftueshëm dhe të shpejtë të medias në informacionet e administratës publike, si në 

rastin e shkurtimit të afateve për kthimin e përgjigjes, duke e përafruar me vendet e 

rajonit, gjithashtu dhe zgjerimin e gamës së institucioneve dhe enteve publike për të 

dhënë informacion për median. Gazetarët ndeshen në punën e tyre të përditshme në 

refuzime aspak objektive dhe serioze të zyrtareve të institucioneve për të dhënë 

informacion, por kjo praktike duhet të ndalohet qoftë dhe me ndëshkime ligjore për 

të gjithë ata punonjës të administratës që nuk përmbushin detyrimet ligjore për të 

informuar median dhe publikun. Kjo lloj marrëdhënie ka sjellë dhe tendencën e 

institucioneve dhe zyrtareve të tyre që të jenë të gatshëm për të informuar për 

promovimin e tyre apo të politikave që ndjekin, por jo për të përmbushur të drejtën 

për informim, në rastet kur vihen përballë kërkesave nga media për të dhënë 

informacion. Një aspekt tjetër është dhe pasurimi i faqeve zyrtare të institucioneve 

qendrore apo vendore me informacione të dobishme për median. Proaktiviteti i tyre 

duhet pikërisht të jetë efiçent në këto ëebfaqe, për të rritur aksesin e gazetarëve në 

informacionet dhe dokumentet zyrtare të administratës. Kjo behët akoma më e 
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domosdoshme kur në Shqipëri rritet çdo ditë e më shumë përdorimi i internetit. Në 

këtë mënyrë proaktivieti i këtyre institucioneve, si në ëebfaqet e tyre, ashtu edhe në 

format e tjera të komunikimit me median do të rriste në një nivel të kënaqshëm 

transparencën e institucioneve për gjithë veprimtarinë e tyre.  
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TË DREJTAT E NJERIUT DHE MEDIA 
 

Feruzjola Avxhi1 Rezarta Avxhi2 

 
1Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 

2Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
                             
 Abstrakt 
 
     Vlefshmëria universale dhe interpretimi i të drejtave të njeriut  në kuadrin e 
shprehjes dhe zhvillimit te mendimit të lirë ku nje rol kyç  ka edhe media, përbën  
ende një një nga problemet  delikate për diskutime, shkak për të cilin unë zgjodha të 
trajtoj këtë temë. 
     Megjithëse Neni 10 i KEDNJ-se ‘E drejta e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe 
besimit’ nuk përmend në mënyrë të hapur lirinë e shtypit. Gjykata Europiane e te 
Drejtave te Njeriut ka zhvilluar jurisprudencë të gjerë duke formuar një grup 
parimesh dhe rregullash që i japin shtypit status të veçantë në gëzimin e lirive që 
përbëjnë Nenin 10. 
     Për këtë arsye mendoj se liria e medias meriton të trajtohet në bazë të qëllimit të 
Nenit 10. Një argument tjetër për mbulimin e veçantë të lirisë së medias jepet nga 
praktikat kombëtare në një shkallë të gjerë, ku  viktimat e dhunimit të së drejtës për 
lirinë e shprehjes nga ana e autoriteteve publike janë gazetarët më shumë sesa 
individët e tjerë. 
     Liria e medias gjithashtu gëzon një status të veçantë kur janë në rrezik çështje të 
tjera të interesit publik. Konkretisht, detyra primare e saj, është të shpërndajë 
informacion dhe ide mbi çështjet e interesit publik. Gjithashtu, ajo luan një rol mjaft 
të rëndësishem si një mbikqyrëse ndaj politikës, por kurrsesi nuk duhet të kapërcejnë 
kufijtë e parashikuara. 
     Çështje të tjera problematike në kontekstin e lirisë së medias janë edhe botimi i 
thashethemeve dhe pretendimeve të cilat gazetarët nuk kanë mundësi t’i provojnë,  
mbrojtja e burimeve te gazetarëve, si dhe liria e transmetimeve radiofonike dhe të 
televizionit. Në lidhje me këtë të fundit, e drejta e shtetit për të licensuar kompanitë e 
medias merr një sens dhe qëllim të ri, kryesisht garantimin e lirisë dhe pluralizmin e 
informacionit me qëllim që të përmbushë nevojat e publikut. Monopolet publike 
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brenda medias audiovizuale shihen si evazive nga Gjykata në kundërshtim me 
Nenin 10, kryesisht sepse nuk mund të japin një pluralizëm burimesh të 
informacionit.  
     Një tjetër pikë të vecantë përbën edhe përmbajtja e medias, a duhet apo jo të 
kontrollohen e të përgatiten me përgjegjësi për shoqërinë duke i kushtuar vëmendje 
te veçantë vlerave morale që formojnë bazat e çdo demokracie. A duhen lejuar 
kufizimet? 
     Krahas këtyre problemeve, unë dëshiroj të theksoj në trajtimin e kesaj teme edhe 
lidhjen e lirise se medias ne raport me te drejten per respektimin e jetes private dhe 
familjere, të parashikuar nga Neni 8 i KEDNJ-së, si një nga ceshtjet më të nxehta që 
njohim sot, për vetë faktin se lria e shprehjes, nga ana tjetër ka një ndërfutje të 
drejtpërdrejte me të drejtat e të tjerëve. 
 
 
Fjalët kyçe: e drejta,individi, ligje, media, të drejtat e njeriut, vendime. 

1-Hyrje 

Koncepti i të drejtave të njeriut përfshitë edhe atë të shprehjes të lirë dhe zhvillim të 

lirë të të menduarit personal është një produkt i zhvillimit historik normativ479

Kështu, nuk duhet e nuk mund të mendohet për një standard të të drejtave të njeriut 

dhe për një model të disa vendeve si me oportunet dhe të kërkohet që të gjitha 

vendet e tjera të veprojnë në përputhje me to.  

. Ai 

është i lidhur ngushte me kushtet specifike shoqërore, politike e ekonomike si dhe 

me historinë specifike, kulturën dhe vlerat e një vendi të veçantë. Etapa të ndryshme 

historike kanë kërkesa të ndryshme për të drejtat e njeriut. 

Të drejtat e njeriut, e kanë bazen në moderimin e të drejtës natyrore, e cila vetë 

bazohet ne disa vlera dhe burime absolute në perputhje me Zotin/natyrën apo 

                                                           
479 Shih Michael Doherty: Jurisprudence - Philosophy of Law, f.95 
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arsyen. Kjo lindi si nevojshmëri e njeriut që dëshiron te jetojë me rregulla, mirëqenie 

si dhe ne paqe.480

Normat universale që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, lënë fushë për 

interpretime dhe zbatime të ndryshme në rang individual, në bazë të diferencave 

politike, ekonomike, kulturore etj, këto norma nuk duhet të vendosen të gjitha në të 

njëjtin plan. Në rastin e të drejtave thelbësore, ekzistojnë terme që lënë shteg për 

interpretime të ndryshme në rrethana të ndryshme. Kështu, e drejta për të jetuar 

nënkupton ndalimin e një privimi arbitrar për jetën, ndërsa çështja nëse ka 

arbitraritet në një rast të caktuar; mund të varet nga rrethanat, vendi dhe koha. 

Madje, edhe vetë koncepti “jetë” në raste të caktuara i nënshtrohet interpretimeve të 

ndryshme, të cilat ende nuk janë përjashtuar nga një interpretim ndërkombëtar 

“autonom”, siç ka treguar precedenti kombëtar dhe ai ndërkombëtar në lidhje me 

abortin dhe eutanazinë. E njëjta situate qëndron dhe në çështjen nëse, në një rast 

specifik, a përbën torturë një trajtim i caktuar dhe, a është apo jo kjo jonjerëzore apo 

poshtëruese. 

 

2- Historiku i të Drejtave të Njeriut 

Të drejtat e njeriut i gëzojmë për faktin se jemi qenie njerëzore. Ato nuk rrjedhin nga 

Shteti, por nga vetë qënia e njerëzve. Ato lindin bashkë me ne. Si të tilla ato nuk 

dhurohen apo jepen nga shteti, por shteti është i detyruar ti garantoje ato. Kjo gjë del 

qartë ne Kushtetutën Gjermane të vitit 1948 neni i paragrafi 1 ku thuhet: “Shteti 

ekziaton për sigurinë e njerëzve dhe njeriu për sigurinë e shtetit.” 

     Të drejtat e njeriut siç kuptohen tashmë ne ditët tona janë ligje ndërkombëtare, 

pjesë e tyre, por pa diskutim që nuk ka ekzistuar gjithmonë ky koncept. Shekuj me 

rradhë, trajtimi ngashteti i shtetasve të tij ka qenë konsideruar si një çështje e 
                                                           
480 Shih Coleman, Shapiro: “The Oxford handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law”, 2002. 
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brendshme dhe jo subjekt i ndërhyrjeve nga jashtë. Vetëm pas Luftës së Dytë 

Botërore të drejtat e njeriut hyne në zemrën e ligjeve ndërkombëtare. 

2.1      Fillesat e të Drejtave të Njeriut 

Në bazë të njohurive tona mbi historinë e  civilizimit zbulojmë se ligji ka qenë pjesë e 

botës së civilizuar për më tepër se 4000 vjet përpara, (Kodi i Hamurabit481

     Në vitin 1628 peticioni i të drejtave i garantonte çdo njeriu, çdo shtetasi anglez 

disa të drejta individuale si mbrojtjen nga arbitrariteti i burgimit dhe mbledhjes së 

ekzagjeruar të taksave 51 vjet më vonë  Habeas Corpus Act i vitit 1679 ishte për  

parlamentin anglez një garanci efektive për liritë personale të individit. Duhet të 

kalonin edhe 10 vjet të tjera që qeveria angleze të njihte me anë të Bill of Rights 1689 

që çdo shtetas anglez ka disa të drejta që janë të pacënueshme përveç se me lejen e 

parlamentit. 

 i shehullit 

XVII p.l.k). Për sa i përket të drejatave të njeriut nuk kemi fakte mbi ekzistencën e 

këtyre rregullave sipas perceptimit tonë aktual. Futja e termit të drejta civile apo liri 

civile nënkuptonte mbrojtjen e grupeve në raport me standartet e tyre sociale dhe jo 

si liri individuale. Këtë teori e nënkuptojmë duke marrë shembull nga historia e 

Anglisë ku koncepti i të drejtave civile u garantua për herë të parë te Manga Carta e 

vitit 1215. Kjo kartë garantonte disa të drejta civile tek banorët anglezë me qëllim për 

të pasur një shpërndarje të pushtetit midis mbretit dhe fisnikëve të tij derisa arrijmë 

në shekullin e XVII me ndryshimet kushtetuese ku këto liri u zhvilluan ne liri 

individuale. 

2.1 Zhvillimi i përmasave të Drejtave të Njeriut si të drejta universale 

     Ishte koha e iluminizmit që efektivisht u pa që individi të fillonte të fitonte disa të 

drejta e thjesht sepse ishin qënie njerëzore. Për këto arsye, në këto kushte lind nevoja 

                                                           
481 Shih Anastasi, Aurela, ” Hisroria e Institucioneve” Tirane 2010 
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e zhvillimit të një sistemi të ri të drejtash duke theksuar se në të vërtetë nuk ishte 

filozofia iluministe ajo që vuri në zbatim këto ndryshime. Rreth fundit të shekullit 

XVIII një kombinim i disa faktorëve çoi në një pikë të qartë të zhvillimit të të drejtave 

individuale. Me zhvillimin e Revolucionit Industrial në Europë padyshim që kemi 

ndryshim në sistemin e klasave gjë që çoi në lindjen e disa të drejtave sociale të çdo 

shtetasi zakonshëm. Në të njëjtën kohë ky proçes ekonomik duhet të mbrohej edhe 

nga faktorë të tjerë politikë dhe ekonomikë. Si rrjedhojë liritë e para që u vendosën 

ishin e drejta për një pronë private dhe e drejta kundër arrestimeve arbitrare. Bashkë 

me to doli dhe e drejta për liri fetare, e drejtë që kishte kaluar në shumë vështirësi.  

     Këto të drejta tashmë nuk iu njohën vetëm borgjezisë, kështu nocioni i periudhës 

së iluminizmit që çdo person duhet të njihet si person ligjor dhe si i tillë ka disa të 

drejta në përballje me shtetin u bë efektiv. 

     Ky zhvillim u kombinua me luftën e kolonive amerikane për pavarësi nga 

Britania e Madhe e cila çoi në deklaratën e parë të të drejtave të njeriut në Virginia, 

Bill of Rights 1776 ku thuhet se të gjithë njerëzit janë prej natyre baraz të lirë dhe të 

pavarur dhe kanë disa të drejta të lindura të cilave kur ato hyjnë aponjihen  në shoqëri nuk 

mund të privohen apo zhvishen si të drejta për pasardhësin. 

     Kuptimi është i qartë, këto të drejta të lindura nuk burojnë nga shteti. Në të 

kundërt këto të drejta të lindura dhe të patjetërsueshme përbëjnë themelin e 

shoqërisë dhe shtetit. Ato dalin jashtë kompetencave legjislative të shtetit. Për më 

tepër Bill of Rights482

                                                           
482 Shih Anastasi, Aurela, ” Hisroria e Institucioneve” Tirane 2010 

 nënkupton më specifikisht qëzimin e jetës, lirisë mënyrës së 

fitimit dhe posedimit të pronës si edhe gjithashtu ndjekjen e lumturisë dhe sigurisë. 

Nga gjysma e dytë e shekullit të XIX në pjesën më të madhe të Europës ishin krijuar 

shtetet kushtetuese të devotshme ndaj shtetit ligjor. Shtetet në këtë periudhë 
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garantonin të drejat e njeriut deri në një kufi që më parë ishte i panjohur. Shembull 

mungesa e të drejtës së votës për gratë e fituar nga deklarata e të drejtave të njeriut të 

vitit 1789. 

Edhe pas Luftës së Parë Botërore shtetet nuk ishin gati që çështjen e të drejtave të 

njeriut ta kthenin në të rëndësishme në kuadrin e ligjit ndërkombëtar. Shteti 

kombëtar me bazë shtetin ligjor akoma konsiderohej kompetenti kryesor në 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Megjithatë vitet në vazhdim 

do të provonin domosdosshmërinë e këtyre të drejtave me qëllim luftimin e 

totalitarizmit. 

     Përpjekjet e para për të ndërkombëtarizuar këtë çështje, patën sukses të vogël. Në 

fakt krimiet e kryera nga regjimi nazist nenvizuan një sinjal humbje për nocionin e të 

drejtave të njeriut. Këto ngjarje provuan se të drejtat e njeriut akoma nuk kishin 

arritur në statusin e vlerave të përbashkëta. Në mesazhin e janarit të vitit 1941 

Presidenti i SHBA përcaktoi disa objektiva esenciale, sociale dhe politike që njihen 

me emrin doktrina e katër lirive: Liria e fjalës, e fesë e dëshirës dhe frika e agresionit 

psikologjik. 

     Në gusht të 1941 Ruzvelti dhe Çurçilli konfirmuan dëshirën e Britanisë së Madhe 

dhe SHBA-së për përfshirjen e doktrinës së sipërcituar në kartën e Atlantikut. Në 

vitet e mëpasme për shtetet e organizuara universalisht ishin zhvilluar. Qëllimi i 

organizatave ishte të siguronte paqe dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Tashmë 

të drejtat e njeriut nuk konsideroheshin më si çështje e brendshme e shteteve, por si 

një çështje urgjente ndërkombëtare. Ndërkombëtarizimi i të drejtave të njeriut, çoi në 

përgjegjshmërinë e shteteve anëtare përballe shteteve të tjera të komunitetit 

ndërkombëtar.  
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3-Të Drejtat e Njeriut në Arenën Ndërkombëtare 

 

Sistemi universal i instrumentave ndërombëtare në fushën e garantimin të të 

drejtave të njeriut:  Miratimi universal i të drejtave të njeriut mbështetet në një 

dokument themeltar, në ‘Deklaratën Universale të të Drtjtave të Njeriut483

Ne Deklaraten e Vjenes, shtetet kane njohur gjithashtu universalizmin me 

konsensus: “Natyra universale e ketyre te drejtave dhe lirive nuk diskutohet” dhe 

“Te gjitha te drejtat e njeriut jane univer-sale, te pandashme, te ndervarura dhe te 

nderlidhura”. Refuzimi apo mohimi i ekzistences se normave universalisht te 

vlereshme ne fushen e te drejtave te njeriut do te minonte kompetencen personale 

dhe materiale (ratione personae dhe ratione materiae) te ketyre organizmave te OKB. 

’ të 

anetareve te komunitetit te shteteve, që ka prodhuar ate qe Donnelly e quan 

“universaliteti normativ” per ta dalluar nga universaliteti moral”. Gjithashtu, ky 

miratim universal eshte mbrojtur dhe perforcuar dhe nga ajo qe une do te desheroja ta quaja 

universalizëm funksional”: të njejtet anëtare të komunitetit te shteteve kane 

parapelqyer nje mekanizem mbikqyres universal per imponimin e ketyre te drejtave. 

Pranohet qe koncepti i universalitetit te te drejtave te njeriut dhe lirite themelore te 

jene pjese perberese te ligjit te sotem nderkombetar. 

3.1  Organizatat kryesore në fushën e të Drejtave të Njeriut 

     Vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, u bë i mundur krijimi i sistemit modern 

ndërkombëtar i standarteve për garantimin e të drejtave të njeriut. 

1- Karta e OKB-së e vitit 1945 në nenin 1/3 shpall si një nga qëllimet kryesore: 

“të arrihetbashkëpunimi ndërkombëtar në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare të 
                                                           
483 Shih Te drejtat e njeriut, botim I Komitetit Shqiptar te Helsinkit, ’Permbledhje aktesh nderkombetare’, 
Enciklopedia, Tirane 1993. 
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një karakteri ekonomik, shoqëror, kulturor ose humanitar dhe me inkurajimin e 

nxitjessë respektimit të të drejtave të njeriut e lirive themelore për të gjitheë pa dallim 

përsa i përket rracës, seksit, gjuhës apo besimit fetar. 

Neni 55 i Kartës së OKB-së do të nxisë respektimin e përgjithshëm në zbatimin e të drejtave 

të njeriut e lirive themelore për të gjithë pa dallim rrace, seksi apo besimi fetar”. 

Si instrumenti i parë pas Luftës së Dytë Botërore me një argument të mjegullt, 

gjithsesi dispozitat e  Kartës së OKB-së vlejnë të përmenden për disa pasoja: 

a) Karta e OKB-së ndërkombëtarizoi të drejtat e njeriut. Kjo do të thotë se duke 

aderuar në kartë që është një traktat shumëpalësh, shtetet anëtare njohën e 

pranuan se tashmë të drejtat e njeriut janë një subjekt i interesit ndërkombëtar 

e nuk përbëjnë më çështje të juridiksionit të brendshëm eskluziv të shteteve. 

Duke mbajtur parasysh një peshore mes parimit të sovranitatit të shteteve në 

punët  e tyre të brenshme. 

b) Detyroi shtetet anëtare të OKB-së për bashkëpunim, për nxitjen e të drejtave 

të njeriut e lirive themelore që do të thotë  mundësoi apo ndihmoi autoritetin 

e ligjit në përpjekjet për përkufizimin e kodifikimin e këtyre të drejtave. 

c) OKB, ka arritur të qartësojë kuafrin e detyrimeve të shteteve anëtare për të 

nxitur të drejtat e njeriut që do të thotë nëpërmjet krijimit të institucioneve që 

sigurojnë jo vetëm standarte por dhe monitorimin e këtyre standarteve. Prej 

kësaj organizate del dhe Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut. 

2- Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e vitit 1948. 

Kjo deklaratë vjen si rezultat i qëllimeve që i kishte vëne vetes OKB.Në fakt 

Asambleja e Pergjithshme votoi më 10.12.1948 me 48 vota pro dhe 8 absenime 

(Afrika e Jugut,Kina, ish BS, Arabia Saudite).Kjo deklaratë si e tillë nuk ka atë vlerë 
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që pas ratifikimit nga shtetet ti detyronte ato ligjërisht.Qëllimi i saj është të siguroje 

një mirëkuptim të përbashkët dhe të shërbejë si standart i përbashkët i të gjithë 

popujve dh kombeve.Këto instrumenta lihen në diskrecionin e shtetit. 

3- Paktet Ndërkombetare e te Drejtave të Njeriut 

Në 16.12.1966 Asambleja adoptoi 2 pakte gjithmonë me qëllimin që këto pakte pas 

nënshkrimit e ratifikimit të shërbenin si garant juridiko-ndërkombëtar i të drejtave të 

Njeriut. 

      a)   Pakti mbi të drejtat civile dhe politike; 

      b)   Pakti mbi të drejtat ekonomike, shoqerore e kulturore; 

Nryshimi midis tyre konsiston në: 

1. Karakterin e të drejtave që u njihen individëve sidomos tek i pari bëjnë pjesë ato të 

drejta që konsiderohen të drejta pozitive që për realimin e tyre shteti duhet të marrë 

masa me veprime e jo mosveprime si në rastin e paktit të parë. Pra krijimin e 

mekanizmave që bëjnë të mundur realizimin  e standarteve. 

2. Në paktin e dytë nuk krijohen sisteme ndërkombëtare apo individuale të ankimit. 

Të drejtat dhe detyrimet e shteteve konsistojnë në masat e marra dhe arritjen në 

respektimin e të drejtave të njeriut të njohura nga ky pakt. 

3. Jo aq të rëndësishme sa të parat ekzistenca e nje komiteti te posatshëm për të 

shqyrtuar raportet, i cili ka me tepër rëndësi në kuadër të paktit të parë. Organet e 

ankimit në rast shkeljeje të këtyre të drejtave, 

Sistemi rajonal apo europian: K.E i formuar ne 1949 fillimisht nga 10 vende e tani nga 

40 anetarë. Përmban këto organe kryesore: 

a) Komiteti i Ministrave -i cili jep rekomandime  

b) Asambleja Parlamentare -e cila jep këshilla. 
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4. K.E.D.Nj i krijuar më 4.11.1950 në Romë e plotësuar nga protokollet dhe Karta 

Sociale europiane e nënshkruar në 18.10.1961 që ka hyrë në fuqi në 1962 

Merita e Konventës : 

a) Shumë më i përsosur si tekst sesa D.U.Dr.NJ. dhe Paktet pasi nenet jane të 

formuluara dhe te përcaktuara qartë. Në përcaktimin saktë ka shërbyer edhe 

gjykata me interpretimet gjatë veprimtarisë së saj. 

b) Kushti thelbësor është ai i ezaurimit të mjeteve të brendshme para se të bëhet 

ankesa në gjykatë. 

c) Interesant është fakti që disa nga të drejtat e liritë i nënshtrohen kufizimeve e 

derogimeve. 

d) Një element i rëndësishëm pasi bëhet fjalë për një tekst që përmban të drejta 

pozitive që do të thotë që kjo konventë sjell detyrimet për shtetet. 

e) Ekzistenca e një sistemi të dyfishtë, komisioni dhe gjykate. 

f) Pranimi i ankesave si ndërshtetërore dhe individuale. 

g) Çështjet fillimisht duhet të jenë të pranueshme. Me të pranueshme kuptojmë: 

1-Data e miratimit të Konventës në raport me momentin e kryerjes së 

veprimit,Gjykata nuk mund të pranojë një çështje që ka ndodhur para 

ratifikimit të konventës. 

2.Ezaurimi i shkallëve te brendshme 

3. Objekti i gjykimit 

5) Karta Sociale Europiane që parashikon të drejtat ekonomike dhe sociale në 

ndryshim nga konventa që më shumë ka te drejta politike dhe civile. 

1. K.S.E ka më pak shtete anëtare sesa Konventa . 

2. K.E.S është rishikuar në 1996 dhe këto rishikime hynë në fuqi në 1999. 

3. Nuk ka nje gjykatë apo struktura të tjera ankimore. 
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6) Gjykata e Drejtesisë në B.E. 

Është një gjykatë që merret me zbatimin e ligjit komunitar , jo si një gjykatë e të 

drejtave të njeriut me përjashtim vetëm atëherë kur brenda parimeve apo ligjeve 

ndërkombëtare flitet apo ndërthuren me të drejtat e njeriut. 

3.2  Kategorizimi i të Drejtave të Njeriut 

1-Të drejta absolutisht të paderogueshme 

Këto të drejta janë të mirpërcaktuara dhe të pa ndryshueshme në çdo situatë. Kështu, 

në  KEDNJ bëjnë pjesë: e drejta për jetën (neni 2); e drejta kundër torturës dhe 

trajtimeve degrauese (neni 3); skllavëria (neni 4) dhe ligjshmëria e dënimeve (neni 7). 

2-Të drejta të paderogueshme në situata normale 

Specifike këtu janë rrethanat e jashtëzakonshme të cilat bëjnë të mundur derogimin. 

Përfshihen: liria e mendimit, besimit dhe fesë (neni 9); e drejta për arsim (neni 

2.prot.1); e drejta për të mos u burgosur për mosërmbushjen e detyrimeve civile 

(neni 1.prot.4);e drejta për një proces të rregullt gjyqësor (neni 6); të drejtat politike 

(pakti i të drejtave civile dhe politike); etj. 

3-Të drejta që mund të derogohen në situata normale 

Përfshihen te drejta si: puna e detyruar; e drejta e lirisë dhe sigurisë; liria e mbledhjes 

paqësore,tubimit dhe liria sindikale; publiciteti; e drejta per jetë familjare; etj. Këtu 

duhet patur kujdes respektimi i ligjshmërisë së kufizimeve, duke iu përgjigjur 

pyetjeve: A është i ligjshëm kufizimi; a ka qëllime legjitime; a bëhet nga shteti; a 

është e nevojshme dhe proporcionale në një shpqëri demokratike; a ka diskriminim? 

3.3 Garancitë e të Drejtave të Njeriut 
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Me Konventën europiane për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut 

(1950) u themelua edhe Gjykata europiane për të drejtat e njeriut. Kështu të drejtat e 

njeriut në vendet anëtare të këshillit të Europës,  mbrohen edhe para Gjykatës 

europiane për të drejtat e njeriut. 

4-Liria e të Shprehurit dhe të Drejtat e Mediave 

E drejta e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe besimit është e garantuar nga ligji 

ndërkombëtarë pa kufizim, nuk është lejuar asnjë shmangie apo kufizim. Mund të 

jetë e vërtete që mendimet dhe bindjet bëhen të vlefshme për personin që i ka, vetëm 

nëse atij i lejohet t’i shprehë ato, ndërsa media përbën një mjet të fuqishëm për ti 

tejçuar ato. 

Kjo e drejtë është e një natyre universale dhe nuk le vend për interpretime të 

ndryshme në baze sistemesh të ndryshme vlerësimi, sistemi të ndryshëm social-

ekonomik, një situate të ndryshme politike, ose të çfarëdo diference tjetër që mund të 

ekzistojë. Në të kundërtën, liria e të menduarit synon në mënyrë të prerë gjithashtu, 

të mbrojë ata që nuk kanë të njëjtat bindje politike dhe fetare dhe, në thelb, kanë 

tolerancë dhe respekt për pikëpamjet e tjetrit.  

Ndërfutje të drejtpërdrejte me të drejtat e të tjerëve sot na vjen si një problem vërtet 

shqetësues. Personi duhet të mendojë vetëm për te drejtën që mbron reputacionin e 

vet nga shpifja, të drejtën të jetë i mbrojtur nga parullat diskriminuese ose akuzat, të 

drejtën ta ketë jetën e tij private të mbrojtur nga revista skandalesh, të drejtën të mos 

ketë të bëjë kundër vullnetit të vet me publikime pornografike dhe të drejtën të mos 

lëndohet në ndjenjat e tij të brendshme fetare. Për më tepër, liria e shprehjes mund të 

bjere në kundërshtim me interesa të caktuara të përgjithshme, tij cilat supozohen së 

mbrohen nga shteti, siç janë sekreti shtetëror dhe siguria kombëtare, morali publik, 
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parandalimi i prishjes së rendit dhe i krimit dhe mbajtja e paanshmërisë nga ana e 

organeve gjyqësore.  

4.1 Liria e të shprehurit në dokumentet ndërkombëtare 

Ne te gjitha nivelet, autoriteti publik eshte burim per qytetaret, ne interes te 

qytetareve, dhe kontrollohet nga qytetaret 

parimin e pare te te drejtave te njeriut, qe eshte – ” Te gjitha qeniet njerezore lindin te 

lira e te barabarta ne dinjitet e ne te drejta”-  

kompetencat thelbesore te lidhura me te drejten demokratike te qytetarise jane ato qe 

kerkojne, formimin e nje individi te lire dhe autonom, te ndergjegjshem per te drejtat 

dhe detyrat e tij ne nje shoqeri , ku ushtrohet force per vendosjen e ligjit, dmth. te 

rregullave te jetes komunitare, te cilat percaktojne kuadrin, ku gjithkush ushtron 

lirine e tij/saj, dhe ku emerimi e kontrolli ndaj njerezve te pushtetit behet nen 

mbikqyrjen e te gjithe qytetareve. 

Neni 10 i Konventës484

1- “Çdo person ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e 

mendimit dhe për të marrë dhe për të dhënë informacione ose mendime, pa 

nderhyrjen e autoriteteve publike dhe pavarësisht nga kufijtë. Ky nen i ndalon 

Shtetet që të vendosin një regjim liçencimi për tranmsetuesit, televizionet apo 

kinematë”. 

 lexon si më poshtë: 

2- Ushtrimi i këtyre lirive, duke qënë se është i kushtëzuar nga detyrime dhe 

përgjegjësi, mund t`u nënshtrohet formaliteteve, kushteve dhe kufizimeve ose 

sanksioneve të parashikuara nga ligji, të cilat, në një shoqëri demokratike, janë të 

                                                           
484 Neni 10 i Konnventës Europiane për Mbrojtjen e të drejatve dhe Lirive Themelore të Njeriut i dedikohet Lirisë 
së shprehjes. 
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nevojshme për sigurimin kombëtar, integritetin territorial ose sigurine publike, për 

mbrojtjen e dinjitetit ose ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e 

informatave kofidencialeose për te garantuar autoritetin dha paanshmërinë e 

pushtetit gjygjësor”. Që nga viti 1962, kur çështja e parë në lidhje me nenin 10 u 

shtrua për zgjidhje, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut, ka zhvilluar një 

Jurisprudencë të bollshme mbi këtë nen, duke i dhënë përgjigjie shumë çështjeve 

madhore. Gjykata e ka përshkruar lirinë e shprehjes si “një prej kushteve themelore 

për zhvillimin e shoqërive demokratike dhe për zhvillimin e individëve” Sipas 

Konventës (siç rrezulton edhe nga jurisprudenca e Gjukatës), liria e shprehjes nuk 

ështe absolute. Shteti, në mëyrë të ligjshme, mundet ta kufizojë lirinë e shprehjes, 

pavarësisht nga mënyra e shprehjes, në rastet e parashikuara nga paragrafi i dytë i 

nenit 10. Gjithashtu Konventa konsideron të ligjshëm regjimin e liçencave për mediat 

elektronike. 

Vetëm në rastet e parashikuara nga paragrafi 2 i nenit 10, kufizimet e lirisë së 

shprehjes do të quhen në përputhje me Konventën. 

Kufizimet lirisë së shprehjes që janë të pranueshme sipas Konventës (paragrafi ienit 

10), ndahen në tre kategori: 

- Kufizime që kanë qëllim të mbrojnë interesat e gjera publike (sigurimi kombëtar, 

integriteti territorial i vendit, rendi publik, parandalimi i çrregullimeve dhe i krimit, 

mbrojtja e shëndetit ose moralit); 

- Kufizime që kanë për qëllim të mbrojnë të drejtat e personave të tjerë (mbrojtja e 

reputacionit apo e të drejtave të te tjerëve, mbrojtja e informacioni të marrë në 

koefidencë); 
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- Kufizime qe kanë për qëllim të mbrojnë autoritetin dhe paanësinë e pushtetit 

gjygjësor. 

Kjo listë rastesh kur legjitimohet kufizimi i lirisë së shprehjes, dikujt mund ti duket e 

gjatë. Megjithatë, duhet mbajtur parasysh se Gjykata Europiane, i konsideron 

kufizime si të pranueshme vetëm nëse ato janë “të parashikuara në ligj” dhe 

vlerësohen si “të nevojshme në një shoqëri demokratike”. Natyrshëm lind pyetja: 

kush e përcakton se një kufizim i lirisë së shprehjes “është i parashikuar në ligj” dhe 

“është i nevojshëm në një shoqëri demokratike”? Gjykata Evropiane thotë se kjo 

është në radhë të parë detyrë e autoriteteve kombëtare (organ administrativ, gjykatë) 

të cilët, për më tepër, gëzojnë një farë hapësirë në vlerësimin e fakteve. Megjithatë, 

vlerësimet e autoriteteve kombëtare i nënshtrohen kontrollit nga Gjykata Evropiane 

e të Drejtave të Njeriut. 

Midis formave të ndryshme të ndërhyrjes, censurimi përpara botimit konsiderohet 

nga Gjykata si më e rrezikshmja pasi ndalon transmetimin e informacionit dhe ideve 

atyre që dëshirojnë ta marrin atë. Për këtë arsye masat e ndërmarra përpara botimit, 

si për shembull licensimi i gazetarëve, egzaminimi i një artikulli nga një zyrtar 

përpara se ai të botohet ose ndalimi i botimit, i nënshtrohen Gjykatës për një kontroll 

mjaft strikt. Edhe nëse kufi zime të tilla janë të përkohshme ato mund ta ulin në 

mënyrë të vazhdueshme vlerën e informacionit. Aty kur u ndesh me ndalime mbi 

botimin e disa artikujve në gazetë, Gjykata vendosi: 

Neni 10 i Konventës nuk ndalon shprehimisht detyrimin e kufizimeve më parë mbi 

botimet, si të tilla…Nga ana tjetër, rreziqet e trashëguara nga kufizime të mëparshme 

janë të tilla që kërkojnë egzaminimin më të kujdesshëm nga ana e Gjykatës. Kjo 

ndodh veçanërisht përsa i përket shtypit, sepse një lajm përbën një shërbim që ikën 
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shpejt dhe vonimi i botimit të tĳ , edhe për një periudhë të shkurtër kohore, mund t’i 

mohojë këtĳ lajmi të gjithë vlerët dhe interesin485

Gjykata rikujtoi parimet e përgjithshme të zhvilluara nga jurisprudenca e saj në 

lidhje me lirinë e shtypit: 

. 

Liria e shtypit përbën një nga themelet bazë të një shoqërie demokratike; duke iu 

referuar paragrafi të 2- të Nenit 10, ai është i aplikuëshëm jo vetëm për 

“informacione” dhe “ide” që priten mirë ose që konsiderohen si jo-ofenduese ose me 

indiferentizëm, por edhe ato që ofendojnë, trondisin ose shqetësojnë.[...] Këto parime 

janë të një rëndësie të veçantë përsa i përket shtypit. 

5- Rregullimi Normativ i Lirisë së Shprehjes dhe i Punës së Mediave në Shqipëri 

Sot media luan një rol shumë vendimtar sa i takon ndërtimit të binarëve të një 

demokracie të mirëfilltë. Media zë vendin e katër sa ju takon mbajtësve të fuqisë 

publike të një shteti. Ajo ka rolin e një gjyqtari që vlerëson ose ndëshkon punën e 

institucioneve shtetrore gjithmonë duke mbajtur anën e popullit dhe duke ruajtur 

interesat e tyre. Mirëpo vendet në tranzicion, ku bën pjesë edhe Shqipëria, akoma 

hasin në probleme të shumta kur bëhet fjalë për informimin objektiv të mediave. Një 

rajon dhe një shoqëri tejet e politizuar, si kjo në mesin e të cilës ne jetojmë, e ka 

akoma shumë të vështirë të ketë media të pavarura dhe objektive. Si arsye kryesore 

janë vështirësitë financiare me të cilat përballen mediat në vende të këtilla, kryesisht 

të dobëta ekonomikisht, për të cilat është e patjetërsueshme të pranojnë mjete 

financiare nga institucionet ose partitë politike. 

Media e pavarur është themel i një shoqërie demokratike. Për të pasur një media që 

është pro interesave të publikut dhe jo pro interesave personale të funksionarëve 
                                                           
485 Sunday Times (2) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1991; Observer and Guardian kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1991. 
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shtetëror duhet që fillimisht mediat të sigurojnë të ardhura financiare që do t’i bëjnë 

ato të pavarura financiarisht nga sistemet politike. Pas kësajë gazetarët duhet të 

informohen mirë me të drejtën ligjore të tyre për të arritur deri të informatat me 

karakter publik. Funksionimi dhe respektimi i drejtë i ligjit që mbron të drejtën e 

gazetarëve do t’i bënte ato më të pavarur në dhënien e saktë të informacioneve duke 

mos pasur frikë nga publikimi i të vërtetës të cilën publiku kanë të drejtë ta dinë. 

Respektimi i të drejtave të informimit publik është një ndër nenet kryesore dhe të 

patjetërsueshme si pjesë e Kushtetutës së vendit tonë e njohur dhe e respektuar 

ndërkombëtarisht nga të gjitha vendet e zhvilluara demokratike. Mosrespektimi i saj 

dënohet me ligj. 

Termi “i informuar mirë” përfshinë informimin e qytetarëve në mënyrë të saktë, të 

drejtë, objektivë dhe të paanshëm duke ju lënë atyre mundësin për gjykimin 

përfundimtar të ngjarjes. Të jesh mirë i informuar do të thotë të qëndrosh syhapur 

ndaj të gjitha ngjarjeve dhe zhvillimeve të rëndësishme rreth teje. Një media që arrin 

të informojë mirë publikun e saj gjithashtu arrin të krijojë një shoqëri mendjehapur, 

që është e përgatitur për të analizuar çdo veprim të institucioneve shtetërore ose të 

vetë shoqërisë. 

5.1 Vështrim i përgjithshëm në rregullimin kushtetues dhe ligjor të lirisë së 

shprehjes dhe të punës së mediave në Shqipëri 

Neni 10 i KEDNJ mbron jo vetëm thelbin e informacionit dhe ideve, por edhe formën 

në të cilën shprehen ato. Keshtu, dokumentat e shtypur486, transmetimet 

radiofonike487, pikturat488, filmat489

                                                           
486 Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1976. 

 ose sistemet elektronike të informacionit 

487Groppera Radio AG kundër Zvicrës, 1990.  
488Muller kundër Zvicrës, 1986. 
489Otto-Preminger Institut kundër Austrisë, 1994. 
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gjithashtu mbrohen nga ky nen. Ai vazhdon me mjetet për prodhimin dhe 

komunikimin, transmetimin ose shpërndarjen e informacionit dhe ideve qe 

mbulohen nga Neni 10 dhe ketu Gjykata duhet të ketë parasysh zhvillimet e shpejta 

të mjeteve të tilla në shume fusha. 

5.2 Kuadri ligjor i brendshëm: Kushtetuta e Republiksë së Shqipërisë dhe Ligjet 

për mediat  

Liria e shtypit i jep publikut një nga mjetet më të mira për të zbuluar dhe krĳuar një 

mendim mbi idetë dhe qëndrimet e drejtuesve të tĳ politikë. Në veçanti, kjo liri i jep 

politikanëve mundësinë për të reflektuar dhe komentuar mbi preokupimet e 

mendimit publik; kështu, mundëson cilindo që të marrë pjesë në debatin e lirë 

politik, i cili qëndron në thelb të konceptit të një shoqërie demokratike. Disa nga 

ligjet mbi mediat në Shqipëri janë: 

• Ligji nr. 8410, dt. 30.09.1998 "Për radion dhe televizionin publik e privat në 

Republikën e Shqipërisë " 

• Ligji nr.9742, datë 28.5.2007 "Për transmetimet numerike në Republikën e 

Shqipërisë" 

Liria e shprehjes dhe reputacioni e të drejtat e të tjerëve:  

Mbrojtja e “reputacionit e të drejtat e të tjerëve” është deri tani “qëllimi legjitim” më 

shpesh i përdorur nga autoritetet kombëtare për të kufi zuar lirinë e shprehjes. Mjaft 

shpesh, është kërkuar që të mbrohen politikanët dhe nëpunësit civilë kundrejt 

kritikave. Për këtë arsye, në këtë çështje, Gjykata ka zhvilluar një jurisprudencë të 

gjerë, duke provuar mbrojtjen e lartë që i bëhet lirisë së shprehjes, në veçanti shtypit. 

Vendi i privilegjuar i medias vjen si rrjedhojë e pikëpamjes së Gjykatës të rolit 

qëndror të shprehjes politike në një shoqëri demokratike, si në lidhje me procesin 
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elektoral, edhe me problemet ditore të interesit publik. Përsa i përket gjuhës, Gjykata 

ka pranuar kritikat e rënda dhe të vrazhda si dhe shprehjet e rënduara me kuptime fi 

gurative, duke qënë se kjo e fundit ka avantazhin e tërheqjes së vëmendjes për 

çështjet që janë në diskutim. 

 

5.2.1 Liria e Shprehjes. Liria e Shtypit dhe e Medjave Elektronike (Neni 22) 

 

Në nenin 22 të Kushtetutës është sanksionuar një njohje e lirisë së shprehjes e 

shoqëruar me garanci të gjera.Vendosja e saj në një plan të pare (menjëherë pas lirisë 

për të jetuar), na bën të kuptojmë se sa e rëndësishme dhe sa themelore është një liri 

e tillë, në një sistem demokratik. Në fakt,në një regjim politik në të cilin nuk njihet 

liria e shprehjes,nuk mund të bëhet fjalë për ekzistencën e demokracisë.Madje, mund 

të shkojmë edhe me tej:demokratizimi i një rendi juridik është në përpjestim të drejtë 

me shkallën në të cilën njihet dhe vihet në zbatim liria e shprehjes.Në të vertetë,liria 

e shprehjes është një kriter, mbi të cilin mund të realizohen liritë e tjera si, liria 

personale,liria e banesës,liria bashkimit dhe e organizimit,liria e fesë etj. Vetëm lira e 

shprehjes (e drejta për të dhënë dhe për të përhapur lajme,opinione dhe komente) u 

siguron të gjithë qytetarëve të drejtën që të shprhin idetë,gjykimet dhe vlerësimet e 

tyre në fushën politike,kulturore fetare dhe ekonomike etj.  

5.2.2 Mjetet e përhapjes së mendimit. 

Mjetet për lirinë e shprehjes janë të shumta : nëpërmjet fjalës,me shkrim,sidomos 

nëpërmjet shtypit, mjetet e komunikimit në masë, mediat 

elektronike,masmedia,televizioni etj.Shtypi dhe mjetet audiovizuale janë pjesët më 

thelbësore të mjeteve të komunikimit.Të gjithë qytetarët janë të barabartë dhe kanë të 

drejtë të manifestojnë mendimin e tyre me çfarëdolloj mjeti. Por kjo, nuk do të thotë 
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se të gjithë duhet të kenë materialisht nëdorësine e të gjitha mjeteve të mundshme të 

përhapjes.  

Ligji u siguron atyre mundesinë juridike që t'i përdorin këto mjete komunikimi, me 

modalitetet e nevojshme brenda kufijve të ligjit. Këto të fundit,varen prej 

karakteristikave të veçanta të mjeteve të komunikimit, prej kërkesës për të siguruar 

bashkëpunimin harmonik të të drejtave të barabarta të gjithsecilit ose , prej mbrojtes 

së interesave të tjera të çmuara kushtetutshmërish. 

 

Në këtë mënyre,shtrohet problemi i gadishmërisë së mjeteve të përhapjes së 

mendimit,i pranimit të mjeteve të tilla , dhe i kufijve të ushtrimit të së drejtës. 

Çdonjeri prej nesh është plotësisht i lirë të shprehë mendimin e vet,me përjashtim të 

rasteve që parashikohen nga ligji dhe sjellin përgjegjësi. Përgjegjësi mbahet atëherë 

kur përmbushet një vepër penale,p.sh, kur dhunohet jeta private personale, përhapet 

sekreti shtetëror,përhapen lajme falas,të ekzagjeruara dhe tendencioze,turbullohet 

rendi publik,dhunohen e poshtërohen institucionet shtetërore,ose rastet e 

propagandës poshtëruese (poshtërimi i institucioneve është i dukshëm vetëm kur 

mohohet drejtpërdrejt çdo respekt,prestigj,besim ndaj institucionit dhe,deri në 

mosbindje të pajustifikuara). 

Ky problem shënohet dhe për mjetet e tjera të shprehjes së mendimit,në radhë të 

parë për shtypin,i cili përben mjetin më të mprehtë për të formuar një opinion publik 

të ndërgjegjshëm.Për këtë arsye,mund të themi se Kushtetuta jonë ka aritur të 

shprehë një disiplinë specifike për lirinë e shtypit dhe përkufizimin e ushtrimit të saj. 

Pluralizmi,objektiviteti,plotësia dhe neutraliteti,janë parime të rëndësishme të 

komunikimit mediatik. 

Këto parime lidhen ngushtë edhe me respektimin e të drejtës për informim.Vetëm 

përmes respektimit të këtyre parimeve,kapërcehet përfundimisht ,nga një regjim 
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monopol i shërbimit mediatik,në një konkurrence midis shoqërive publike dhe 

private. 

5.2.3 Liria e shtypit. 

”Censura paraprake e mjeteve të komunikimit ndalohet”(neni 22/3),na bën të 

kuptojmë se thelbi i lirisë të shtypit qëndron në lirinë absolute nga censura 

paraprake. Kushdo që dëshiron të publikojë një libër,një gazetë,një vepër,një 

broshurë apo një artikull, nuk ka nevojë të ketë asnjë lloj autorizimi paraprak pra,një 

pëlqim paraprak,për publikimin.Edhe më tej,një libër,gazetë,revistë,nuk mund t'i 

nënshtrohet asnjë censure pra,një miratimi paraprak të shkrimeve të saj. Në këtë 

pikë,të gjitha mjetet e komunikimit kanë të njëjtin regjim. 

5.2.3.1   Regjistrimi i shtypit periodik. 

 

Çfarë përfaqëson regjistrimi i subjekteve të medias pranë organit kopetent shtetëror? 

Regjistrimi është një fakt i cili nuk kërkon asnjë lloj vlerësimi dhe shërben për të 

formalizuar personalitetin juridik të organizatës mediatike. Në regjistrin përkatës , 

duhet të rezultojnë të regjistruar emrat e pronarëve e të drejtuesve të subjektit,si dhe 

aktet përkatëse të themelimit,në bazë të kërkesave të ligjit. Organi kopetent që mban 

regjistrin përkates,nuk mund të refuzojë regjistrimin e subjektit,nëse konstaton se 

plotësohen kushtet për ta regjistruar atë. Asnjë kusht pengues nuk ekziston sot për 

regjistrimin e tyre. 

5.2.3.2  Sekuestrimi i publikimeve. 

E vetmja formë e kufizimit të shprehur të lirisë së shtypit është 

sekuestrimi. Është fjala për një masë me karakter shtrëngues që mund të zbatohet 

vetëm në raste kur punimi është botuar e përfunduar dhe ka për qellim të ndalojë 

vetëm përhapjen e shpërndarjen e tij. Prandaj, sekuestrimi nuk mund të operojë gjatë 
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botimit në topografi dhe mund të motivohet vetëm me vendim të autoritetit 

gjyqësor.Kjo ndodh në rastet e veprave penale ose në rastin e dhunimit të 

normave,për të cilat ligji i autorizon shprehimisht sekuestron si masë paraprake,ose 

si dënim plotësues.Sekuestrimi mund të kryhet edhe brenda një proçesi gjyqësor 

civil,në rastet kur gjyqtari merr si masë paraprake sekuestron,kur është fjala për të 

pushuar cënimet dhe figurën morale të tjetrit. 

5.2.4 Liria e medjave elektronike. 

E drejta e shprehjes dhe e komunikimit audiovizual është pjesë e pandarë e lirisë së 

shprehjes e të shtypit, pra e lirisë së informimit me kuptimin e gjerë të fjalës.Liria e 

komunikimit me anë të mjeteve të Radios dhe Televizionit përfshin lirinë e të drejtës 

për të krijuar ndërmarrje audio vizive, lirinë për të përhapur emisionet e tyre,si dhe 

lirine që dëgjuesit dhe telespektatorët të ndjekin programet sipas zgjedhjes së 

tyre.Kjo është një e drejtë relativisht e re,e cila ka ardhur si rezultat i përparimeve 

tekniko-shkencore duke sanksionuar zhvillimet e reja. 

 

 Media,në kushtetutat e vjetra ajo nuk ka qënë e shkruar,kurse në demokracitë e 

mëdha është afirmuar në mënyrë të ndryshme. Në Shqipëri,duke filluar që nga viti 

1997,deri në vitin 1998,në ligjin e fundit,”për Radion dhe Televizionin publik e privat 

në R.Sh.”(nr.8410),iu dha fund regjimit të monopolit shtetëror në fushën e radio-

televizionit.Shprehja përmes mjeteve elektronike,në tërësi i nënshtrohet parimeve të 

lirisë,sikurse edhe liria e shtypit.Por , në ndryshim nga kjo e fundit, përmban kufij të 

tjera që lidhen me shkallën e zhvillimit teknik sot në botë.Për lirinë e 

shtypit,nuk kërkohet kurrfarë autorizimi apo licensimi.Ndërsa për mjetet elektronike 

audiovizive,dhënia e autorizimit që kërkohet nga ligji,përbën një kufizim të 

shprehur të kësaj të drejte. Shteti është plotësisht i lirë të vendosë kufizime për shkak 

të kushteve objektive që 
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krijohen (p.sh;në rastin e frekuencave). 

5.2.4.1    Kërkesa kushtetuese e pluralizmit 

Në mediat audio-vizuale , ka të bëjë me dy aspekte themelore: 

• A.pluralizmi i jashtëm i mediave audiovizuale 

• B.pluralizmi në programet dhe informacionet e brendshme 

Respekti i pluralizmit të brendshëm është i hapur ndaj rrymave të ndryshme sociale 

dhe rrymave kulturore. Për mediat audiovizuale legjistlatori fikson rregullat që 

garantojnë pluralizmin si në sektorin publik edhe në atë privat,me qëllim që të 

garantohet dhënia e programeve të karakterit të ndryshëm. Në të dyja sektorët 

ekziston detyrimi që të sigurohet një shprehje e lirë e ideve pluraliste dhe e 

opinioneve të ndryshme , me qëllim që të mënjanohet pozicioni dominant i një 

media të vetme. 

Liria e komunikimit audioviziv, ndryshe nga liria e shtypit,bën pjesë në grupin e 

atyre të drejtave që nuk mund të ekzistojnë pa kuadrin e një rregullimi ligjor.Pra i 

takon ligjvënësit,në rastin tonë Kuvendit,të përcaktojë deri ku shtrihen kufijtë e lirisë 

së komunikimit,duke mbajtur parasysh kushtet teknike të mjeteve të komunikimit 

audiovizual.Meqënëse frekuencat e disponueshme në hapësirën heriziane (te herizit) 

legjitimojnë kufizime në lirinë e komunikimit audiovizual, legjistlatori instalon një 

regjim administrativ paraprak.Kjo , është e papajtueshme me lirinë e shtypit. Pra , ka 

një ndryshim thelbësor midis të dyja mjeteve. Ndërsa për lirinë e shtypit kërkesa për 

një autorizim ose liçense paraprake,konsiderohet si një cënim i rënde i saj,për lirinë e 

mediave elektronike audio-vizuale, ky autorizim është një kusht për ekzistencën e 

vetë lirisë së shprehjes në to. 

Një sërë kufizimesh vendosen në ligj,për të mënjanuar pozitën dominuese në fushën 

e mjeteve të komunikimit. Këshilli Kombëtar i radio-televizioneve (K.K.R.T),është 

përcaktuar nga ligji, si autoriteti administrativ,i pavarur i cili ka detyra të 
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rëndësishme kontrolli dhe inspektimi për të garantuar lirinë mediatike 

audiovizuale,si dhe parimin e barazisë dhe të neutralitetit të organeve të pushtetit 

publik në raport me to. 

5.2.5 E drejta për t'u informuar (neni 23). 

Në Kushtetutën shqiptare kjo e drejtë sanksionohet shprehimisht,duke përfaqësuar 

një nga të drejtat më të rëndësishme për mbarëvajtjen e demokracisë në vend. Në 

radhë të parë,ajo sanksionohet me qëllim që të mbrohet interesi i përgjithshëm për 

informim të publikut dhe presupozon se,në një regjim demokratik,duhet të bëhen 

publike operacionet e kryera nga qeverisësit. Qytetarët dhe organizatat shoqërore 

thirren për të marrë pjesë në organizimin publik,ekonomik e social të vendit. Por, 

vetëm nëpërmjet të drejtës për t'u informuar,ato njihen me proçedurat e ndryshme 

për gjetjen e zgjedhjeve. Kjo e drejtë buron 

edhe nga parimi i demokratizimit të rendit juridik, si dhe i pavarësisë e paanësisë së 

administrimit publik.  

 

Kërkesa e tyre është që aktiviteti i administratës të mos ushtrohet brenda ministrisë, 

apo në fshehtësi në zyra (ky qëndrim është kapërcyer tashmë dhe nuk gjen justifikim 

të shëndoshë), por në mënyrë të dukshme e të qartë,me qëllim që të monitorohet nga 

publiku. Për këtë arsye, Kushtetuta duke iu referuar ligjit,i ka zhvilluar përpara 

qytetarit e publikut, organet dhe personat që ushtrojnë funksione shtetërore,në lidhje 

me veprimtarinë përkatëse(neni 3-2).Në këtë kuadër, zbatimi me korrektësi i ligjit 

“Për të drejtën e informimit për dokumente zyrtare” (ligji Nr.8503,dt.30.6.1999), 

mbetet mjaft i rëndësishëm. 

Por , duhet theksuar se këtu , rolin më të rëndësishëm e luan media. E vërteta është 

se në përgjithësi individët nuk e ushtrojnë të drejtën e tyre për lirinë e informimit në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo individuale.Ata presin që media t'u ofrojë informacion 
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për gjëra të rëndësishme që ndodhin në shoqëri.P.sh,duan të dinë nëse është 

miratuar ndonjë ligj i ri ,apo ka ndonjë cështje të rëndësishme në gjykatë,nëse është 

marrë ndonjë vendim i rëndësishëm mbi politikat ekonomike:Nëse një zyrtar është 

akuzuar për korrupsion,publiku pret që media të jetë në gjëndje të japë këtë lloj 

infomacioni.  

Është e rëndësishme që media të jetë në gjëndje të përdorë ligjin për të drejtën e 

informimit për dokumentet zyrtare, si dhe ligjet e tjera,për të informuar vetveten, në 

mënyrë që te mbajë të mirëinformuar edhe publikun. Respektimi i të drejtës për 

informim, në të gjitha aspektet që 

paraqitet, jep rezultate të sigurta për mirë qeverisjen ,për një shoqëeri më të 

shëndetshme e më pak të korruptuar. Dije se korrupsioni lulëzon mbi sekretin. 

Individët dhe institucionet bëhen të korruptuara kur nuk ka vëzhgim të saj, çfarë ata 

bëjnë. Sa më shumë që ata të operojnë nën vëzhgimin e rreptë të publikut, aq më 

shumë bëhen efektivë në punë.Në parim,pushteti publik nuk mund të vendosë 

kufizime për lirinë e informacionit.Bëhet përjashtim kur është fjala për një sekret 

shtetëror, kategoritë e të cilit përcaktohen gjithashtu, me ligj të posatshëm , me 

qëllim që të mos lihet shkas për interpretime të gabuara që do të cënonin të drejten 

për informim. 

Nga ana tjetër e drejta për informim lidhet me detyrimin Kushtetues që kanë organet 

e pushtetit publik për t'i shërbyer shtetasve dhe për të kontribuar në respektimin e 

lirive dhe të drejtave të tyre. Kjo do të thotë se,të gjitha organet shtetërore kanë 

detyrë t'i japin shtetasit informacionin e kërkuar, ose ta informojnë atë për çështje që 

lidhen me interesin e tij.Këto raporte rregullohen në menyrë të 

detajuar,vecanërisht,nga Kodi I Proçedurave Administrative (Ligji nr.8485, 

dt.12.05.1999).  

E drejta për t'u informuar karakterizohet nga disa tipare: 
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Pluralizmi I burimeve të informacionit,sigurohet kryesisht nga pluraliteti I mediave 

elektronike dhe atyre të shkruara,duke eleminuar çdo monopol shtetëror mbi to.  

Objektiviteti dhe paanësia e të dhënave që jepen,lidhet ngushtë me plotësinë, 

korrektësinë dhe vazhdueshmërinë e aktivitetit të informimit të publikut,me 

informacioni real e të papërpunuar sipas interesit publik. Kjo është shprehur qartë 

në deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (neni 19)” çdo njeri ka të drejtën e 

lirisë së opinionit dhe të shprehjes:kjo e drejtë përfshin lirinë për të mbajtur opinione 

pa interferenca dhe të thellosh,të ruash dhe transmentosh informacionin dhe idetë 

nëpërmjet shtypit dhe pa pasur kufizime”. 

 

E drejta për informim duhet të mbajë parasysh edhe parimin e respektimit të 

dinjitetit njerëzor të rendit publik, i zakoneve të mira dhe zhvillimi i lirisë psikik e 

moral i fëmijëve. Ajo lidhet ngushtë, jo vetëm me lirinë e shprehjes,por edhe me 

mjaft të drejta të tjera të parashikuara në katalogun kushtetues. P.sh;raportet e 

rëndësishme krijon me të drejtën për një jetë private të qetë, me të drejtën për një 

proces të rregullt ligjor,etj. E gjithë kjo realizohet përmes parashikimeve ligjore dhe 

jo përmes vlerësimeve subjektive të titullarëve të organeve të pushtetit publik.  

 

Kushtetuta ka parashikuar shprehimisht,edhe raste në të cilat e drejta për t'u 

informuar merr karakter të përforcuar. Kështu,është njohur mundësia e kujtdo për të 

ndjekur mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive (neni 23/3), si dhe e drejta për 

t'u informuar për gjëndjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij. Është e natyrshme që 

zgjedhësit të njihen me mbledhjet dhe vendimet e marra nga organet e zgjedhura 

prej tyre, si në nivelin qëndror edhe në nivelin vendor. Në pamundësi të ndjekjes 

personalisht të mbledhjeve të këtyre organeve, të modalitetit që mund të ndiqen në 

këto raste janë të shumta , buletinin informativ, këndi informativ,etj. Publiku ka të 
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drejtë të dijë se çfarë janë duke bërë, në mënyrë që të dijë se si do të votojnë herën e 

ardhshme. Sidoqoftë , pasqyrimi i veprimtarisë në media mbetet rruga më e mirë 

dhe më e frytshme në të dyja rastet e mësipërme. 

  

PËRFUNDIME 

Neper periudha te ndryshme ky definim has dhe nryshime duke iu pershtatur 

kushteve shoqerore dhe zhvillimit te mendimit te përgjithshme shoqerore qe ne 

kohe te ndryshme ka qene i percjellur me nivele te ndryshme te zhvillimit. 

Përkrah kushteve te pergjithshme nje zhvillim I mendimit te lire dhe te te shprehurit 

lirshem ka qene I lidhur ngusht me llojin e shoqerise ne te cilen eshte zhvilluar. Kete 

e shohim ne deklarata te personaliteteve te ndryshem qe perpiqen te bejne nje 

ndryshimi tek vendet ne ngecje drejt pranimit dhe respektimit te mendimit te lire te 

individit ne kuader te atij grupi shoqerore. 

Për te tejkaluar kete gjendjen ne vendet ne ngecje janë angazhuar fillimisht individe 

eminent me Idete e te cilave me vone janë krijuar dhe institucionet te cilat tani 

funksionojne për realizimin e pergjithesimit te zhvillimit te kultures se respektimit te 

mendimit te lire dhe te te shprehurit lirshem. Institucionet edhe pse jane me fuqi te 

madhe ndermjetesuese prape se prap pershkak te angazhimit te tyre te gjithanshem 

ndikimi I tyre nuk eshte edhe shumë evident. 

Ceshtja e respektimit te kultivimit te zhvillimit te mendimit te lire dhe te te 

shprehurit lirshem me te madhe kultivohet po thuaj se nga tegjitha vendet edhe ate 

ne menyre te hapur dhe demokratike . 

Përkrah pranimit te ceshtjes nga shumica e shteteve botërore ajo has me pengesat te 

mbrendeshme te mekanizmit kultivues. Kjo eshte evidente per shumicen e shteteve 
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ne zhvillim ku nje zhvillim I respektimit te mendimit te lire dhe te te shprehurit 

lirshem eshte ne nje gjendjen thuajse kaotike. Ketu institucionet nderkombetare 

hasin ne pengese kurse ato te shoqerise se ngushte as nuk funksionojne. 

Per permbushjen e ketyre normave shpesh here institucionet Evropiane dhe 

nderkombetare jane te detyruara qe te perdorim masa te ndryshme kercenuese ne 

raste te ndryshme edhe sanksionet dhe intervenime te menyrave tjera sic kemi patur 

rastin edhe te I vrojtojme ne kohet e sotit. 

Shkelja e normave te respektimit te lirive te njeriut paraqet shkeljen e te drejtes per 

ekzistences dhe per kete edhe Gjykata Evropiane potencon : 1- “Çdo person ka të 

drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe për të marrë 

dhe për të dhënë informacione ose mendime, pa nderhyrjen e autoriteteve publike 

dhe pavarësisht nga kufijtë. Ky nen i ndalon Shtetet që të vendosin një regjim 

liçencimi për tranmsetuesit, televizionet apo kinematë”. Definimi eshte I qarte. 
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Abstract 
Judicial activism is a controversial interpretational technique that advocates a 
flexible approach towards textual interpretation based largely on broad moral 
values. A study in terms of constitutional law allows an examination of the 
relationship with the protection of minority rights. It is proposed that judicial 
activism ought to be the constitutional interpretation method of choice due to its 
flexible and progressive attitude. Its utility in surpassing both political and legal 
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deadlock in fractured or divided society would be especially useful in the Western 
Balkans and therefore should be promoted as part of judicial practice. 
 
The paper first examines the theoretical relationship between constitutional and 
minority rights in order to understand the potential differences that may be afforded 
to majority and minority populations. The judiciary is best placed to take on a 
protective role of minorities in its position as a counter-balance to the legislature and 
executive. An independent judiciary ought to be most sheltered from the political 
pressure of the majority and may therefore counteract any oppression of the 
minority through the legislative will.  
A consideration of Ronald Dworkin’s interpretation of judicial activism, based on his 
1977 book Taking Rights Seriously, and his belief that it should be examined under 
the light of moral concepts and not moral conceptions contributes to this hypothesis. 
Dworkin’s theory of individual moral rights taking priority over legislative rules is 
fundamental to the utility of judicial activism in the promotion and protection of 
minority rights. 
 
Much discussion of judicial activism takes place within an American political context 
but this paper aims to apply it to the context of the Western Balkans where minority 
rights are a prominent and current issue. However, in a case study of Bosnia and 
Herzegovina, it is discovered that there is a fine line between constitutional 
perversion and constitutional protection when regarded in the context of ‘the 
others’. In this case, constitutional reform is a clear prerequisite to the promotion of 
judicial activism. 
 
Essentially however, the primary argument for the promotion of judicial activism in 
relation to minority rights can be found in the shared comprehensive set of moral 
principles of all members of society. It is an encouragement for equality, a support 
for the most vulnerable, and based on common values that all may understand. It is 
important to see that judicial activism does not subvert the democratic will but 
instead promotes the cause of those who deserve their equal entitlement. 
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Keywords: Constitutional Interpretation, Judicial Activism, Minority Rights, Moral 

Rights, Separation of Powers. 

Introduction 

Judicial activism is an interpretational technique that advocates a flexible 

approach towards textual interpretation based largely on broad moral values. The 

term is a phenomenon of the twentieth century but judicial activism has existed as 

long as the law itself. It is however, a somewhat controversial method with 

opponents often basing themselves in the school of judicial restraint where textual 

adherence, structure and original intent are of primary importance. 

This paper will study judicial activism in terms of constitutional law and the 

relationship with the protection of minority rights. This interpretational method 

lends itself to all areas of law with different levels of utility and this is why the scope 

is constrained to the contribution it may, or may not, have on constitutional rights. 

Furthermore, judicial activism may be present at both a supra-national and national 

level so this paper will be limited to a study of the latter in order to respond to 

questions of constitutional importance.  

Much discussion of judicial activism takes place within an American political 

context which shall here be avoided except where necessary for an understanding of 

the historical development of the concept. Instead this paper aims to detach these 

discussions from their historical American perspective so that they may be widely 

applied to the context of the Western Balkans, an area with significant minority 

issues. 

It is proposed that judicial activism ought to be the method of interpretation 

of choice in constitutional cases. The flexible and progressive attitude which forms 

its basis lends itself particularly well to the question of civil rights and the protection 
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of minorities which may not be achieved in the same way by using a strict textual 

approach. Furthermore, its utility in surpassing both political and legal deadlock in 

fractured or divided society would be especially useful in the Western Balkans and 

therefore should be promoted as part of judicial practice. 

It will first be necessary to look at the relationship between constitutional and 

minority rights in order to understand the potential differences in rights that may be 

afforded to majority and minority populations. The theory of the separation of 

powers is not only fundamental in understanding the philosophy of judicial activism 

but also in comprehending how the legislative majority may perpetuate the 

marginalization of a minority. It is also important to consider the opposing 

interpretational method of judicial restraint from where most critiques of judicial 

activism are encountered.  

The second chapter of this paper will consider Ronald Dworkin’s 

interpretation of judicial activism, based on his book Taking Rights Seriously (1977), 

and his belief that it should be examined under the light of moral concepts and not 

moral conceptions. Dworkin’s philosophy also counters the most prominent 

criticism of judicial activism; that it undermines democratic legitimacy. 

These first two chapters will contribute to the understanding of the third, the 

idea that judicial activism is particularly crucial in relation to the protection of 

minority rights through constitutional interpretation. This hypothesis will be 

examined in application to the Western Balkans where minority rights are a 

prominent and current issue whilst taking some inspiration from the new direction 

of South Africa’s post-apartheid Constitutional Court. However, as will be seen in 

the context of Bosnia and Herzegovina, there is a fine line between constitutional 
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perversion and constitutional protection which will be examined in the context of 

‘the others’. 490

1 Constitutional Interpretation: The Relationship between the Separation of 

Powers and Judicial Activism 

 

In order to propose that judicial activism can enhance and advance the 

protection of fundamental rights and freedoms in a constitution, especially with 

regards to a minority, it is first necessary to understand a number of theoretical 

issues. Firstly, the relationship between constitutional rights and the state will be 

explored with particular attention paid to Montesquieu’s philosophy of the 

separation of powers, crucial to understanding the eventual criticisms of judicial 

activism. Secondly, it will be important to understand what exactly is meant by 

judicial activism and its role in judicial interpretation with a brief examination of its 

common alternative – judicial restraint. 

1.1 Constitutional Rights and the State 

Essentially, a constitution lays down the fundamental principles of state 

governance. It can be seen as the concretization of the social contract, confirming a 

system of governance and built upon the foundations of natural law and social 

agreement. This perception is reinforced when a constitution receives the 

approbation of the people by referendum. 

Constitutional focus may often be drawn to the level of protection provided 

with regards to fundamental rights and liberties but of equal and crucial importance 

are the limitations it imposes on the powers of government. The legitimacy of a 

government may depend upon them abiding by these constitutional rules and 

                                                           
490 See the case of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina [GC], nos. 27996/06 and 34836/06, 22 December 2009, 
Reports of Judgments and Decisions 2009. 
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boundaries hence the importance of judicial review. By allowing the judiciary to 

review acts of government in relation to a constitution, its superiority in the 

hierarchy of norms is guaranteed and a system of checks and balances is put in 

place. 

1.1.1 Minority Rights and the Constitution 

Judicial review plays a particularly important role in the protection of 

minority rights, the fundamental rights and liberties of the most marginalized and 

vulnerable members of society. These minorities are often afforded specific 

protection by law in order to ensure that they are not subject to oppression under 

majority rule. For example, we can look to the guidance of the Council of Europe in 

this matter and in particular, Article 4 of the Framework Convention for the 

Protection of National Minorities (1995) which imposes a positive obligation of 

equality before the law and a prohibition of discrimination: 

Article 4 

1. The Parties undertake to guarantee to persons belonging to national minorities 

the right of equality before the law and of equal protection of the law. In this 

respect, any discrimination based on belonging to a national minority shall be 

prohibited. 

2. The Parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to 

promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective 

equality between persons belonging to a national minority and those belonging to 

the majority. In this respect, they shall take due account of the specific conditions of 

the persons belonging to national minorities. 

3. The measures adopted in accordance with paragraph 2 shall not be considered to 

be an act of discrimination. 
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All countries of the former Yugoslavia have ratified this framework 

convention as follows: Bosnia and Herzegovina (2000), Croatia (1998), the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia (1998), Montenegro (2006), Serbia (2001) and 

Slovenia (1998). By doing so, they have undertaken to prevent discrimination on 

grounds of belonging to a national minority within their national law. 

Minority rights may be the subject of specific enumeration within a 

constitution, as is the case for example in the Constitution of the Republic of Kosovo 

(2008) or derived from a list of rights applicable to all citizens by their broad 

interpretation. Judicial interpretation of the constitution is therefore a key issue in 

the protection of minority rights. To support the ideas expressed in this paper, the 

‘living tree’ interpretation of constitutionalism is suggested as the method of choice 

(Waluchow, 2008). This form of interpretation plays against the idea of a rigid 

reading of a constitution and instead allows a more flexible approach that takes into 

consideration contemporary issues and social progression. Although it may be a 

controversial approach, for reasons which will not be further explored in this paper, 

the ‘living tree’ interpretation of a constitution is particularly apt to the protection of 

the historically marginalized. Whether contemporary attitudes towards a certain 

minority have changed in a positive manner, or are still in requirement of such 

change, flexible constitutional interpretation permits the judiciary to promote basic 

equality for all under majority legislative rule. 

1.1.2 The Separation of Powers 

The doctrine of the separation of powers is most notoriously associated with 

the French political philosopher Baron de Montesquieu who described a tripartite 

division of government power between the legislative, the executive and the 

judiciary. The doctrine also expresses the idea that the three branches should not 

only be separate but also dependant upon one another so that the power of one 
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branch of government should not exceed another. This separation is crucially 

important not only to understanding how minority rights may suffer under a 

‘tyranny of the majority’ (de Toqueville, 1998) but why judicial activism is frequently 

perceived as a usurpation of powers.  

Montesquieu emphasized the link between liberty and security claiming that 

“The political liberty of the subject is a tranquility of mind arising from the opinion 

that each person has of his safety” (2011, p.151). A separation of powers is advocated 

in order to secure this liberty, including that of the minority who must not feel 

oppressed but secure. Therefore Montesquieu explains that checks upon these 

powers are required to maintain a balanced government. Judicial review is the 

checking of legislative and executive actions by the judiciary against a higher 

authority – that of a constitution. 

Judicial review can also be considered as a form of protection from the 

‘tyranny of the majority’. According to John Stuart Mill in his pinnacle work On 

Liberty, “There is a limit to the legitimate interference of collective opinion with 

individual independence: and to find that limit, and maintain it against 

encroachment, is as indispensable to a good condition of human affairs, as protection 

against political despotism” (2008, p.6). This ‘tyranny’ results from an imbalance 

within the separation of powers, where the emphasis is placed upon the political 

opinion of the majority, at the expense of the minority, and judicial review is 

therefore in place to redress this disequilibrium. Mills believes that society in 

general, as well as public authorities, can act as the tyrant by forceful imposition of 

its will. 

Judicial review is therefore inseparable from the concept of judicial 

independence. Montesquieu hails such independence as crucial because “were it 

joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to 
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arbitrary control; for the judge would then be the legislator. Were it joined to the 

executive power, the judge might behave with violence and oppression” (2011, 

p.152). The manner in which a judge approaches constitutional interpretation can, 

for that reason, be decisive in maintaining the separation of powers while 

reinforcing the protection of minority rights. 

1.2 Judicial Activism as a Philosophy 

An immediate difficulty in embracing judicial activism as a philosophy results 

from the difficulty of its definition. The first recorded use of the term was actually in 

a 1947 Fortune magazine article by Arthur Schlesinger who was analyzing the 

approaches of the nine Supreme Court judges in the United States at that time 

(Kmiec 2004) Judicial activism is a phenomenon that has become common parlance 

in the second half of the twentieth century yet it remains a highly misunderstood 

concept. 

1.2.1 Judicial Activism Defined 

As already stated, the definition of judicial activism remains rather 

undetermined. Yet rather than aiming to pin down a definition in this paper, the 

conception of judicial activism that shall be used is one that promotes the assertion 

of judicial independence vis-à-vis the other branches of governmental power, namely 

the legislative and the executive. 

It will however, be useful to take note of alternative definitions of judicial 

activism. The Encyclopedia of Activism and Social Justice (Buck 2007, p.785) refers to 

judicial activism as “an expansive exercise of judicial discretion, where a court 

preempts or extends existing precedent, principle, or policy. Common to all 

definitions of judicial activism is the concept of judicial overreaching—a daring use 

of judicial power to effect social change (policy making). A more neutral term would 

be judicial intervention.” It is important to recognize the somewhat pejorative 
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connotations that are all too frequently associated with the notion of judicial 

activism due to the perceived perversion of legislative power and hence this paper’s 

choice of definition with regards to an assertion of independence.  

To emphasize the polarization that has taken place in terms of definition, the 

Encyclopedia of Activism and Social Justice (Buck 2007, p.788) later continues: “On one 

extreme, judicial activism has become a term of opprobrium, demonized as judicial 

tyranny. On the other extreme, judicial activism is lionized as judicial liberation.” To 

sum up the confusion within this philosophy, one author simply described the 

definition of judicial activism today as a “smorgasbord” (Green 2009). 

A number of objections can be made to judicial activism: that judges ought 

not to be policy makers, that judges are limited by an adversarial hearing (and the 

examination of very specific facts rather than broad issues), that they ought not to 

‘take sides’ and that they should not undermine the democratic will (Kmiec 2004). 

Nonetheless, these objections depend upon the definition taken of judicial activism 

and this paper aims to step away from the throwaway accusation that persistently 

links it to the concept of some form of ‘overreaching’ of powers rather than as a form 

of broad, flexible interpretation. 

Yet for all the misunderstanding and confusion, one thing ought to be clear. 

Judicial activism stands opposite the school of judicial restraint, and in this sense, 

one may be defined by reference to the other. 

1.2.2 Judicial Restraint as an Alternative 

Judicial activism and judicial restraint are often perceived as a dichotomy; 

there is little middle ground in terms of textual interpretation. Under this perception, 

judicial restraint shows a preference, not reluctance, for deferring to the political 

branches of government. It is an approach that follows ‘the letter of the law’ and is 

therefore stricter with regards to adhering to the original intentions of the text. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

47
1 

Keenan D. Kmiec’s five core meanings of judicial activism (2004) emphasize 

this dichotomy because they in fact seem to define the approach of judicial restraint 

as a philosophy. They may be summarized as follows: 

1. Judicial activism invalidates the constitutional actions of other branches. 

2. It shows a failure to adhere to precedent. 

3. It is a form of judicial legislation or policy making. 

4. It is a departure from already accepted interpretative methodology. 

5. It is a form of results-orientated judging. 

Despite these criticisms of judicial activism supporting the position taken by 

advocates of judicial restraint, a clear objection from the stance of this paper is the 

level of protection afforded to minority rights in this form of constitutional 

interpretation. The ‘original intent’ approach would severely inhibit the progression 

and protection of minority rights. Judicial restraint would allow for a dominance of 

the legislative that not only permits, but could even encourage, a tyranny of the 

majority. Judicial activism on the other hand, encourages not only a flexible response 

to contemporary attitudes (in contrast to those at the time of constitutional 

redaction) but allows an independent judiciary to promote and support minority 

rights against the empowered majority. 

2 Ronald Dworkin: Moral Concepts over Moral Conceptions 

Ronald Dworkin is considered a leading non-originalist and proponent of 

judicial activism. In his 1977 work Taking Rights Seriously, Dworkin expresses the 

opinion that morality should be included in all judicial decisions due to his view 

“that rights are premised upon a comprehensive set of moral precepts that make 

individual rights comprehensible” (Hunter 2005). Natural law is obviously 

fundamental to this philosophy and judicial interpretation must be sensitive to these 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

47
2 

values rather than suffering under the restrictions put in place by a more positivist 

or originalist approach. 

2.1 The Protection of our Moral Rights 

Dworkin’s argument in favor of judicial activism rests upon the proposition 

that, as individuals, we have moral rights against the state. These moral rights take 

priority over the ‘rules’ decided by the democratic process and are “justified by 

appeal to moral rights which individuals possess against the majority and which the 

constitutional provision, both ‘vague’ and precise, might be said to recognize and 

protect” (1977, p.133). The broad principles expressed for example, in a bill of rights, 

are deliberately redacted in such a manner as to allow a flexible interpretation and 

equal protection of the democratic minority. 

Dworkin’s theory (1977, p.135) largely rests upon a distinction between moral 

concepts and moral conceptions: 

When I appeal to the concept of fairness I appeal to what fairness means, and 

I give my views on that issue no special standing. When I lay down a 

conception of fairness, I lay down what I mean by fairness, and my view is 

therefore the heart of the matter. When I appeal to fairness, I pose a moral 

issue; when I lay down my conception of fairness I try to answer it.  

 

Dworkin explains that we must appeal to these overarching moral concepts in 

making judicial decisions in order to allow an open and flexible constitutional 

interpretation that supports and protects individual rights. The broad nature of 

many enumerated constitutional rights, is in fact considered by Dworkin to be 

deliberate as he continues, “The clauses are vague only if we take them to be botched 

or incomplete or schematic attempts to lay down particular conceptions. If we take 
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them as appeals to moral concepts they could not be made more precise by being 

more detailed.” (1977, p.136) The promotion of judicial activism is inherently invited 

by the actual design and construction of a constitution as such. 

Dworkin does not believe however that judges should be creating policy to fill 

out the law. The judicial activist approach is justified by basing interpretation upon 

moral principles but cannot be a tool for a clear perversion of the law. As Tina 

Hunter explains, “When a clear rule exists that should be applied to a case, the judge 

simply applies the rule to decide the case. Principles are not rules, but rather reasons 

that the judge takes into consideration” (2005, p.86). This supports the idea that 

judicial activism cannot contort rules where there is no ‘vagueness’ or ambiguity and 

where the meaning is clear. 

The main advantage of using Dworkin’s moral principles as an interpretive 

tool with regards to the protection of minority rights would therefore be their 

timelessness and ability to reflect societal developments. To contrast, a more 

positivist approach is limited by the rigidity of fixed legal norms. The use of 

principles protects the minority by promoting equal individual moral rights for all in 

the absence, or in contradiction, of the legislative will to do so. 

2.2 Undermining Democracy: Confronting the “Counter-majoritarian 

Difficulty” 

The main objection frequently put forward against Dworkin’s theory of individual 

moral rights against the state has been labeled by Robert M. Cover as “The Counter-

majoritarian Difficulty (1982, p.1287-8): 

Their delegitimation strategy [of judicial review] revolved around the 

supposed superiority of democratic-that is, legislative-choice mechanisms to 

any judicially imposed theory of substantive rights. Thus, they attacked the 
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exercise of judicial review with the blunt instrument that has become known 

as the "counter-majoritarian difficulty." 

 

Both followers of judicial activism and judicial restraint agree however, that 

interference with the democratic process requires justification. For judicial activists 

this is by appeal to the aforementioned comprehensive set of moral principles. 

Whereas in Taking Rights Seriously (1977) Dworkin identifies a divergence of opinion 

with regards to the school of judicial restraint: 

1. Political Skepticism: Skepticists deny the existence of individual moral 

rights against the state believing that there are only legal rights derived 

from the Constitution. Public morality was established in the intent of the 

writers. 

2. Judicial Deference: More relevant to this paper, it is what has been labeled 

as the “argument from democracy” (1977, p.140). It admits that 

individuals do have moral rights beyond those granted by the law, but 

political institutions ought to be responsible for defining them. 

Dworkin believes that our current conception of democracy points to the view 

that such decisions on rights should be made only by institutions which are 

politically accountable and courts are not. Yet the judiciary is in fact more suited to 

such important decisions because of its sheltered position from political pressure 

which allows it to act in a more objective manner. It is able to protect the interests of 

a minority by placing the emphasis upon individual rights and counter-balance the 

weight of the majority by appealing to the shared moral principles of all. 

Essentially, the majority should not be allowed to decide their own cause at 

the expense of the minority. Dworkin (1977, p. 132-3) summarizes as follows: 
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The constitutional theory on which our government rests is not a simple 

majoritarian theory. The Constitution, and particularly the Bill of Rights, is 

designed to protect individual citizens and groups against certain decisions 

that a majority of citizens might want to make, even when the majority acts in 

what it takes to be the general or common interest. 

 

It is too simplistic to view activist constitutional interpretation as a falsification of the 

democratic will. By the very design of broad enumerated constitutional rights, the 

moral right is invited to take precedent over any original intent and varying 

legislative will. 

Finally, even the democratic process has many weaknesses. Robert M. Cover 

points out that legislation on the subject of political procedure in fact requires the 

closest examination because it could be warped to entrench a majority in power. 

Cover introduces us to the notion of “permissible democratic purposes” (1982, 

p.1294). The democratic process is not infallible as the majority can easily decide 

consistently in its own favor. Instead, appealing to shared moral principles does not 

subvert the democratic will but supports its weakest, minority members on a basis of 

equality. 

3  A Practical Application of Judicial Activism with Regards to Fundamental Rights 

and Liberties 

Judicial activism often provokes controversy as a philosophical doctrine 

because of the wide societal impact that an assertion of the judiciary, by simple 

means of interpretation, can have. Such developments in constitutional history can 

be viewed, in hindsight, as milestones or as setbacks and judicial activism should not 

be viewed as an infallible interpretational device.  
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Yet judicial activism, as a form of judicial assertion, is the most effective form 

of constitutional interpretation for the development of human rights standards and 

in particular the protection of minority rights while safeguarding the supremacy and 

continuation of the constitution for the benefit of all. 

3.1 A Reversion of the Presumption of Constitutionality 

Traditionally, when two possible interpretations of law are presented under a 

question of constitutionality, the interpretation in favor of the constitution is taken as 

valid. It is presumed that the legislature would not knowingly enact an 

unconstitutional law and therefore errs on the side of caution in the name of 

continuation and stability. A clear gross violation of the constitution is required in 

order to prove unconstitutionality in this case. Yet we may question whether this 

bias towards the legislature is suitable in claims of human rights violations and in 

particular when dealing with minority rights given our discussions above of the 

‘counter-majoritarian’ difficulty. 

In one of the most frequently cited cases of judicial activism, United States v. 

Carolene Products Company (1938), Justice Harlan Stone proposed that in cases 

concerning an individual’s human rights the presumption should be one of 

unconstitutionality. This creates a predisposition to the protection of minority rights 

by assuming that an act is unconstitutional unless proved otherwise.  

If taking our definition of judicial activism as an assertion of judicial 

independence then the presumption of unconstitutionality should be encouraged 

when considering potential violations of rights laid out in a constitution. The broad 

interpretation approach acts to protect against legislative acts of the majority for 

those most vulnerable to their manipulation. 
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3.2 Principled Minoritarianism 

To continue with the idea that minorities require a reinforced protection of 

their equal rights, it is useful to examine the idea of “principled minoritarianism” 

which, although it “does not favor minorities, it gives a special regard to them 

whenever they may be adversely affected by the majoritarian democratic process 

and especially where there has been a violation of equal protection.” (Buck 2007, 

p.788) 

It is an approach which acts as a leveler between minority and majority actors. 

Principled minoritarianism only comes into play in order to remedy abuses by the 

majority. Therefore it may be considered to fit with our view of judicial activism as 

an assertion of judicial independence and not as an overreaching abuse. This 

assertion protects minority rights against the legislative branch and as Dworkin 

explains, “The comfort of the majority will require some accommodation for 

minorities but only to the extent to provide order; and that is usually an 

accommodation that falls short of recognising their rights” (1977, p.146). 

3.3 The Potential Utility of Judicial Activism in the Western Balkans 

The rich demographics and ethnically diverse societies of the Western Balkans 

lend themselves particularly well to the open and broad interpretational approach of 

judicial activism when addressing the question of minorities. The rise of nationalistic 

and divided politics requires a counter-balance that cannot be assumed to come from 

within the legislature but rather from an assertion of the judiciary and its expected 

independent nature under the separation of powers. 

Two recent articles in The Guardian newspaper have reported upon a similar 

approach taken by the Constitutional Court of South Africa as it forges its post-

apartheid society (De Vos 2011). Some of the arguments taken from this post-
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apartheid context can be applied to that of any seriously divided society, particularly 

those where trust in the legislature, or lack thereof, is an important issue: 

However, in a country in which the law used to be deployed as an instrument 

of racial oppression, the transformative and pro-poor judgments of the 

constitutional court are arguably helping to rebuild trust in the legal system 

and promoting the legitimacy of the law – surely a prerequisite for the proper 

functioning of a society emerging from a period of lawlessness. 

Where the legislature may not necessarily be trusted by all and rests in a state 

of political deadlock, it may indeed be up to constitutional courts to assert their 

interpretive power to surpass such difficulties. This is of course not intended as an 

extensive comparison of the Western Balkans and South Africa as societies but as an 

indication that the judiciary has within its capacity a transformative power. 

It is therefore proposed that judicial activism should be embraced as a tool for 

the development of minority rights in the light of failures by the legislative majority. 

When considering minority rights in Bosnia and Herzegovina, we cannot help but 

think of the notorious Sejdić and Finci case at the European Court of Human 

Rights,491

Evidently, this language leaves Bosnian society particularly vulnerable to the 

threat of the ‘tyranny of the majority’ as Dr. Zoran Pajic alludes to in his expert 

opinion on the case when stating that “the entire political structure of the country is 

 which, two years on, remains an unexecuted judgment. To avoid an 

extensive repetition of the facts and circumstances of the case, the primary point of 

contention was the exclusion of ‘the others’, i.e. the minorities, by the language of 

‘constituent peoples’ in the Constitution of Bosnia and Herzegovina when referring 

to eligibility for election to the Presidency and the House of Peoples.  

                                                           
491 Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina [GC], no s. 27996/06 and 34836/06, 22 December 2009, Reports of 
Judgments and Decisions 2009. 
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based on a quite opposite principle [of non-discrimination] – the principle of 

exclusive ethnic representation of the three “constituent peoples” only, at the 

expense of individual rights” (2007, p.5). As explained, Dworkin’s promotion of 

individual moral rights ought to supersede this threat but why not in this case? 

Unfortunately, judicial activism is not a wonder tool in the protection of 

minority rights. The utility of judicial activism with regards to minority rights 

cannot be practiced as judicial abuse and constitutional reform becomes a clear 

prerequisite to its eventual promotion (Cover 1982, 1304): 

Intermittent judicial intervention may be justified in (and suited to) correcting 

oppression identified as an aberration, a single perversion of majoritarian 

politics. But when the oppression of a minority comes to constitute the 

essence of those politics or-still worse-when the constitutional structure for 

political activity has been arranged to facilitate the pattern of oppression, 

judicial intervention will necessarily entail either inefficacy or a compromise 

of the constitutional structure itself. 

 

Therefore, the judgment by the European Court of Human Rights could not 

have been ‘avoided’ by an assertion of judicial independence. This instead would 

undermine the case for judicial activism in the cause of minority rights by perverting 

an explicitly discriminatory passage of the Constitution. 

However, this does not mean that judicial activism may not be promoted in 

the protection of other human rights enumerated under the Constitution. If the case 

were to come to court on grounds of unconstitutionality, judicial activism could 

prove to be highly transformative in the “two schools under one roof” debate 

concerning the ethnic segregation of children in education. This system was 

introduced as a temporary measure to aid the children of returnees to resume 
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education in areas where they were considered a minority. The assertion of judicial 

independence in circumstances of political stalemate could speed up the process of 

integration by a broad interpretation which would conciliate the explicit, but vague, 

rights of “freedom of association with others” and “the right to education”.492

In such situations where political deadlock seems inevitable, and to a certain 

extent unending, then perhaps it is time to promote judicial activism and an 

assertion of the judicial branch of government over the failures of the legislature. The 

case for promotion is all the more poignant in considering the neglected ‘others’, the 

minorities, who are to some extent forgotten beneath the majority disputes and are 

therefore in the most vulnerable position. The advantages are two-fold, judicial 

activism not only protects those who may suffer under majority politics but also 

injects an impetus into stalled political debate by the promotion of individual moral 

rights based upon a comprehensive set of shared moral principles and equality. 

 This 

could in turn be particularly transformative of future society and generations if we 

are to believe that division and segregation in the education system could continue 

into the ‘adult’ world. 

Conclusion 

Dworkin’s theory of individual moral rights taking priority over legislative 

rules is fundamental to the utility of judicial activism in the promotion and 

protection of minority rights. As a leading non-originalist Dworkin embraces broad 

values, or shared moral principles, as a basis for constitutional interpretation. The 

                                                           
492 It is not the purpose of this paper to provide a solution to this debate but, it is worth noting that the 
Constitution of Bosnia and Herzegovina refers to the 1965 International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination which in turn references the 1960 Convention against Discrimination in 
Education of which Bosnia and Herzegovina is also a signatory. Article 2b) of the latter permits justification of 
educational segregation for “religious or linguistic reasons” but again this topic would require extensive 
discussion outside of this paper. 
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fact that these are shared values involves the ‘moral participation’ of both the 

majority and the minority whilst providing the necessary support to the latter due to 

its vulnerable position within democratic society and under the name of equality. 

The individual moral right is superior to the collective legislative will when 

considering the question of constitutionality. 

Furthermore, Dworkin’s philosophy points to moral concepts and not 

conceptions. The broader nature of the concept is a fundamental part of 

constitutional design where more precise conceptions, indicative of the legislative 

will, are rarely featured. If we consider this to be a deliberate approach then 

outlining concepts and not conceptions actually invites a judicial activist approach. 

Judicial activism must not be confused with an abuse of judicial discretion; it 

cannot provide a deliberately false interpretation of unambiguous texts. Yet 

fundamental rights and liberties as found in constitutions are deliberately open 

permitting a flexible and broad interpretation. Though there may be accusations of a 

perversion of the democratic will, a dilemma summed up as the ‘counter-

majoritarian difficulty’, judicial activism in fact acts as a safeguard from a ‘tyranny of 

the majority’ and an abuse of its democratic power. 

Minorities are most in need of protection by their very essence; their weak 

position in regard to the majority. Often this position is a result of ongoing and 

consistent historical marginalization even though in the Western Balkans it is largely 

the case of ethnic groups being transformed from constituent nations to minorities 

by the imposition of new territorial borders post World War II. The judiciary is best 

placed to take on a protective role of minorities in its position as a counter-balance to 

the legislature and executive. An independent judiciary ought to be most sheltered 

from a political pressure of the majority and may therefore counteract any 

oppression of the minority through the legislative will. The judiciary can take into 
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account (positive) societal developments in relation to minorities and also promote 

their cause by the broad interpretation of a constitution and an appeal to individual 

moral rights. 

As explained in the third chapter of this paper, there is a clear practical use for 

judicial activism in previously, and currently, divided societies. It has a certain 

transformative power that can rebuild trust in state governance when used 

effectively to promote equality. Although in the context of Bosnia and Herzegovina 

this paper a potential practical use has been proposed in the “two schools under one 

roof” debate, the transformative proposition of judicial activism in this paper also hit 

a stumbling block. Judicial activism cannot be used to pervert clear constitutional 

rules proving that its utility lies in the flexible interpretation of broad principles. In 

the case of Bosnia and Herzegovina, constitutional reform is a clear prerequisite to 

the promotion of judicial activism. It would be interesting to consider after these 

eventual reforms whether the case for judicial activism in Bosnia and Herzegovina 

becomes stronger. 

Essentially however, the primary argument for the promotion of judicial 

activism in relation to minority rights can be found in the shared comprehensive set 

of moral principles of all members of society. It is an encouragement for equality, a 

support for the most vulnerable, and based on common values that all may 

understand. It is important to see that judicial activism does not subvert the 

democratic will but instead promotes the cause of those who deserve their equal 

entitlement. The majority cannot always be left to decide their own cause. 
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Freedom of religion and belief constitute is one of the fundamental human rights. 
The protection of religion’s freedom is sanctioned in international agreement and 
also in the case law of European Court of Human Rights, which stipulates that 
freedom of belief constitute as one of the foundations of democratic society.   
 
Today, freedom of religion and belief have been codified in several international 
agreements, taking the status of jus congens norms, which means, that are binding 
for their signatory members. Therefore, a state is bound to harmonize its domestic 
legal norms with jus cogens norms and is obliged to respect the right of religion and 
belief as well.  
 
This paper surveys the extent to which the right to freedom of religion and belief is 
protected and promoted in Albania. After providing enough information, it 
describes the protection of religion’s freedom and belief in the view of international 
human rights law and in Europe. Then the paper will give us brief comparison of the 
level of protection in Albania law with some other countries. In the end, the paper 
will conclude with a review of Albanian government commitment to provide a 
protection to freedom of religion and belief. 
 

A. Freedom of religion and belief in Albanian law 

1. Definition of religion 

The definition of religion has been a fluid concept, evolving over time different 

cultures and political systems. For these reasons, sociologists are facing difficulties, 

sometimes by giving different definition regarding what is religion493

                                                           
493Bullaç, A., Historia, ShoqeriadheTradita, ( Logos – A, Prishtine 2003) 127 -140.  

. Due to these 

differences, we do not have a definition that comprises all religions. It has to be 

noted that religion, always, has influenced directly or indirectly the historical, social, 

economic and political development. Thus, definition of religion depends from the 

context that we are speaking. 
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Emile Durkheim defined what is generally accepted as classic sociological definition 

of religion as: 

[A] unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to 

say, things set apart and forbidden - beliefs and practices which unite into one 

single moral community called a Church, all those who adhere to them494

Whereas the Shorter Oxford English Dictionary provides a legal definition of 

religion in legal as: 

. 

Recognition on the part of man of some higher unseen power as having 

control of his destiny, and as being entitled to obedience, reverence and 

worship; the general mental and moral attitude resulting from this belief, 

with reference to its effect upon the individual or the community; personal or 

general acceptance of this feeling as a standard of spiritual and practical life. 

2. Religion and belief in Albanian constitution 

In this section we are going to explore the legal base of freedom of religion and belief 

in four periods of Albanian state as follow: a) The legal base of freedom of religion 

and belief from 1912 until 1976 b) The legal base of freedom of religion and belief 

under the Constitution of 1976 c) The legal base of freedom of religion and belief 

under the Law “Major Constitution Provisions” and d) The legal base of freedom of 

religion and belief under the present Constitution of Albanian 1998.  

a) The legal base of freedom of religion and belief from 1912 until 1976 

In 1912, Albania got the independence from the Ottoman Empire.According to the 

census done after the independence in 1920, Albania population was composed as 

from three main religious communities with respective numbers: the Muslim 

community was 71% (584.675), Christian community 10% (88.987) and Orthodox 

                                                           
494 Durkheim, E., The Elementary Forms of Religious Life, (1915 (trans. Carol Cosman, OUP, England 2001)) 46. 
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Community 19% (158.215)495

Both the Constitution of Republic of Albania entered into force in the 1925 and the 

Constitution of the Kingdom of 1928 declared that Albania had not official religion 

and the right to perform their prayers is protected by the law

.From then on, there is no statistical data regarding 

composition or percentage of religious communities in Albania.  

496.  Also, the 

Constitution of the Kingdom 1928, determined that, the religions’ communities, 

cannot be used for political reasons. Consequently, we have a constitutional 

emphasizes – indirectly -with regards to the prohibition of religion communities to 

participate in general / local election as political subjects and to not be used religion 

identity in order to get votes for election497

Constitutional Popular of Republic of Albania 1946, as the Constitution of Kingdom 

1928, guarantees to all citizens the right of conscious and belief. According to the 

Constitution, religions’ communities are free to run their own affairs (faith affairs) 

and citizens had the rights to practice their faith as well.  In compare with the 

Constitution of 1928, the Constitution of 1946, advanced with regards emphasizing 

the prohibition of political party founded on religion base

. 

498

b) The legal base of freedom of religion and belief under the Constitution of 

the People’s Socialist Republic of Albania of 1976 

.  

The Constitution of the 1976 was a result of the propaganda of the communist 

regime, influenced by the Chinese Revolution, which culminated with the 

prohibition of all religious activities. Several clergies were imprisonment and about 

all the worship places were closed. The new Constitution entered into force in 1976, 

which replaced the old one of 1946 confirmed Albanian as an atheistic state. It has to 

be noted that the freedom of religion and faith were prohibited, with a law of 1967, 
                                                           
495Godart, J., L’Albanieen 1921, (P.U.F., Paris 1922) 144. 
496Skendi,S., Albania East-Central Europe under the Communists, ( Frederick A. Praeger, New York 1957) 287. 
497 Constitution of Albanian Kingdom 1928, article 5. 
498 Constitutional Popular of Republic of Albania 1946, article 18. 
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before the Constitution entered into force. Thus, Albania became the first atheistic 

state in the world. Article 37 of the Constitution of 1976 stipulated officially, in line 

of the law of 1967, that: ‘...the state recognizes no religion whatsoever and supports 

atheistic propaganda for the purpose of inculcating a scientific, materialistic world 

outlook in people’499

c) The legal base of freedom of religion and belief under The Law “Major 

Constitution Provisions” 

. As a result, until 1990, with the fall of the communist regime, 

the right of freedom of religion and belief was prohibited. 

The Law on Major Constitution Provision of 1991 abolished the Constitution of 1976 

and ‘recognizes and guarantees the fundamental rights and fundamental freedoms 

of the individual and of national minorities accepted by international documents’500. 

According to article 7, the Republic of Albania is a secular state. The state shall 

respect the freedom of religion and faith and creates conditions to exercise it. Based 

in the article 4 of the Law ‘Major Constitution Provision’, the Republic of Albania, 

became a member of UN and ratified the International Covenant on Civil and 

Political Rights501

Having in mind the prohibition of the fundamental rights freedoms during the 

communist regime, the Republic of Albania adopted the Law No.7692 of 31 March 

1993’Fundamental Freedoms and Human Rights’

. 

502

Article 18 of the law on Major Constitution Provision, guarantees the freedom of 

conscience and religion. Moreover, article 18 (a) provides to citizens the right to 

choose, to change and to manifest his or her religion or belief individually or 

as a separate chapter within the 

Law On Major Constitution Provisions in line with the international instruments. 

                                                           
499Constitution of the People’s Socialist Republic of Albania, 1976. 
500Ligj Nr. 7491, dt 29.4.1991 Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese, Article 4 
501Ligji Nr. 7510, dt. 8.08.1991, Aderimim ne Paktin Nderkombetar per te Drejtat Publike dhe Civile, Gazeta Zyrtare e 
Shqiperise, Nr.6 /1991. 
502Ligji Nr. 7692, dt. 31.03.1993,TeDrejtatdheLiriteThemelore, GazetaZyrtare e Shqiperise,Nr . 13/1994. 
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collectively, in public or in private life through education or practice (worship). The 

freedom of the conscience and religion shall be restricted according to article 18(b), 

only in case provided by law in order to protect the public interest, health, morals 

and rights and freedoms of others. 

d) The Albanian Constitution of 1998 

The Albanian Constitution of 1998 provides a good legal framework regarding the 

freedom of religion and faith in line with the international agreement. Article 10 of 

the Albanian Constitution stipulates that in the Republic of Albania, there is no 

official religion. The state is neutral in questions of belief and conscience and 

guarantees the freedom of their expression in public life. For the first time, in 

compare with other constitutions that we introduced above, the Constitution of 1998, 

spells out the obligation of the state to recognize the equality of religious 

communities. Relations between the state and religious communities are 

regulatedbased on agreements signed between their representative and Council of 

Ministers and then ratified by the Parliament503

Article 18 (2)determines the prohibition of the discrimination on the grounds based 

on gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical 

beliefs, economic condition, education, social status, or ancestry

. 

504 if reasonable and 

objective legal grounds do not exist505

Another characteristic of the Constitution is the provision that laid down the 

restriction of fundamental human rights and freedoms. According to this provision, 

any restriction shall be based on the law ‘for a public interest or for the protection of 

the other rights’ and ‘shall be in proportion with the situation that has dictated it

.  

506

                                                           
503The Constitution of Albania 1998,article 10(5). 

. 

According to Article 17 (2), this restriction should not go beyond of the essence of the 

504 Ibid.article 18(2). 
505 Ibid.article 18(3). 
506 Ibid.article 17(1). 
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rights and freedom and has to be in line with the limitations provided by European 

Court on Human Rights. If there exist a clash between national law and the 

Convention of ECHR, according to Albanian legal system of hierarchy, the 

Convention prevails over national law. 

Chapter 2 of the Constitution 1998 introduces personal rights and freedoms. Article 

24 is the main provision dealing with the freedom of conscience and of religion, 

which is a mirror of article 18 of International covenant on civil and political rights. 

According to the article 24(2) ‘everyone is free to choose or to change his religion or 

beliefs, as well as to express them individually or collectively, in public or private 

life, through cult, education, practices or the performance of rituals’ and in 

conjunction with the article 24(3) ‘no one may be compelled or prohibited to take 

part or not in a religious community or in religious practices or to make his beliefs or 

faith public’. 

 

As a conclusion we can argue that the legal framework in regards with the 

protection of the freedom of belief and faith in Albania has been evaluated in a 

progress manner from one constitution to another. With the Constitution of 1998, the 

freedom of religion and faith are constituted and provides more safety and 

guarantees in compare with other constitutions. Another important feature of the 

constitution of 1998 is the relation between state and religious communities to 

cooperate for the good of the state but staying independent of the latter in the 

religious affairs. 

B. International human rights law 

Freedom of religion and belief constitute one of the fundamental human rights. The 

protection of freedom of religion is sanctioned in international agreement and also in 

the case law of European Court of Human Rights, which stipulates that freedom of 
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belief constitute one of the foundations of democratic society. But, how does 

international agreement fit with the Albanian Constitution in order to become 

applicable and in the case of the conflicts’ provision which prevail? 

This situation is regulated by the Albanian Constitution of 1998. According to article 

116 of the Constitution ratified international agreement is been considered as a 

normative act, having an effect in the entire territory of the Republic of Albania after 

it is published in the Official Journal of the Republic of Albania. International 

agreement ratified shall be promulgated and published according to procedures laid 

down by the law507

1. Universal Declaration of Human Rights 

. The superiority of the international agreement that has been 

ratified over the domestic laws that are not compatible with it is laid down in article 

122(2) of the Albanian Constitution (1998). In addition, the following paragraph of 

article 122 the Albanian Constitution (1998), foresees that the decision of 

international organization would have superiority over the domestic law if the 

agreement ratified by the Republic of Albania for its participation in the organization 

expressly contemplates their direct applicability. The main international agreements 

that have affected domestic law inter alia the freedom of religious and belief are 

examined below. 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted by UN General 

Assembly on 10 December 1948. Having in the mind the consequences of the Second 

World, world leaders decided to establish a UN Charter that would guarantee the 

rights of individual. The article 18 of Universal Declaration of Human Rights states 

as follow:  

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 

right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either 

                                                           
507 Ibid, article 117(3). 
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alone or in community with others and in public or private, to manifest his 

religion or belief in teaching, practice, worship and observance”. 

As can be seen, the first part of article 18 guarantees the freedom of thought, 

conscience and religion, including freedom to change religion or belief. The wording 

of article 18 UDHR leaves no doubt on the interpretation. Even in this case the word 

“change” was rejected by a group of Muslim states, led by Saudi Arabia. The 

rejection was based on the argumentation that the right to change religion could be 

abused by missionaries508

 

.The second part lists specific rights to have or to change 

his religion or belief, alone or in community, in public or private, to manifest his 

religion or belief in teaching, practice, worship and observance.  

Article 29(2) of UDHR provides reasons for the limitation regarding the freedom of 

religion and belief. The limitation shall be determined by law solely for the purpose 

of securing requirements of morality, public order and the general welfare in a 

democratic society. Furthermore, according to article 2 of UDHR, everyone is 

entitled to all the rights and freedoms set forth in the Declaration, shall not be subject 

of discrimination, inter alia discrimination based on religion.  

2. The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights 

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adopted in 1966, 

provide a universal legal protection of the civil and political rights. According to 

article 2 of ICCPR, every participation state must respect and ensure to all 

individuals, within its territory and jurisdiction, the rights recognized in the present 

Covenant inter alia the freedom of religion and belief. In this respect, everyone shall 

have the right of remedies in case, if he/she is discriminated. A general prohibition of 

discrimination is stated in article 26 of ICCRP, including the freedom of religion. 
                                                           
508 The Declaration as a whole was adopted by the General Assembly by 48 votes to 0, and 8 abstentions (Saudi-
Arabia, South-Africa and 6 East-European states). 
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Article 18 of the ICCRP determinates the legal protection of freedom of thought, 

conscience and religion. As can be seen the freedom of religion is associated with the 

freedom of thought and conscience.  Article 18 (1) ICCRP read as follow: 

Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. 

This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his 

choice, and freedom, either individually or in community with others and in 

public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, 

practice and teaching.  

In drafting article 18, the right to change the religion was the particularly disputed. 

The article 18 of ICCRP regarding the right to have or to adopt its religion was 

unclear and has left different ways of interpretation, whether this article provides 

the right to change the religion or not. The draft proposed by the USA stated that 

had the expression "freedom to maintain or to change his religion”. However, the 

Islamic states led by the Saudi Arabia rejected this formulation based on the 

argumentation that the freedom to change the Muslim religion was against the Holy 

Quran. The agreement was reached, and the final formulation is as follows ‘to have 

or to adopt’. It has become generally accepted509

The right to manifest the chosen religion is laid down in article 18(1) of ICCRP, 

which is manifested in worship, observance, practice and teaching. However, 

manifestation of religion can be subject to derogation only according to Article 18(3) 

of ICCRP. The limitation has to fulfill three characteristics 1) the limitation should be 

prescribed by law 2) the limitation should be necessary and 3) limitation must serve 

 that article 18 allows the right to 

change the religion even though the long debates among states. Article 20 (2) of 

ICCRP prohibits discrimination, hostility or violence based on religion grounds. 

                                                           
509This meaning of the article is also expressed in the Human Rights Committee general comment 22, (para. 5), 30 
July 1993:"The Committee observes that the freedom to "have or to adopt" a religion or belief necessarily entails 
the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with 
another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one's religion or belief". 
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just for the following cases: to protect public safety, order, health, or morals or the 

fundamental rights and freedoms of others.  

3. The UN Declaration on the Elimination of all form of Intolerance and 

Discrimination based on Religion or Belief 

This declaration was adopted by General Assembly in 1981. As in the UNDHR and 

ICCRP, special problems arose regarding the right to change religion. Muslim states 

rejected again on the grounds that a Muslim is not entitled to change his or her 

religion. The western states could not accept to delete this word. The compromise, 

assert a weak formula as the article 18 of ICCRP, which leave ground for 

interpretation whether the right to change religion is guaranteed or not. The formula 

was found by referring to UNDHR and ICCRP. The article 8 of the Declaration of 

Elimination declares that “nothing in the present Declaration shall be construed as 

restricting or derogating from any right defined in the Universal Declaration of 

Human Rights and the International Covenants on Human Rights”. This means that 

even though the formulation to change the religion was vague. The interpretation of 

this article should be done with UNDHR and ICCRP that provide the right to change 

the religion.  

Article 1(1) of Declaration on the Elimination reads as follow: 

Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. 

This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his 

choice, and freedom, either individually or in community with others and in 

public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, 

practice and teaching. 

As in the article 18 of ICCRP, article 1(3) of Declaration on the Elimination stipulates 

that the freedom to manifest one’s religion or belief can be subject of limitation only 

1) if is prescribed by law; 2) it is necessary and 3) limitation must serve only for the 
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following cases: to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental 

rights and freedoms of others. 

Article6 of the Declaration on Elimination determines that the freedom of thought, 

conscience and religion shall include:  

a) To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to 

establish and maintain places for these purposes; 

b) To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian 

institutions; 

c) To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and 

materials related to the rites or customs of a religion or belief; 

d) To write, issue and disseminate relevant publications in these areas; 

e) To teach a religion or belief in places suitable for these purposes; 

f) To solicit and receive voluntary financial and other contributions from 

individuals and institutions; 

g) To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders 

called for by the requirements and standards of any religion or belief; 

h) To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in 

accordance with the precepts of one's religion or belief; 

i) To establish and maintain communications with individuals and 

communities in matters of religion and belief at the national and 

international levels. 

4. Legal Protection in Europe 

European Convention of Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of 

the European Union are two main documents, which provide a uniform legal 

protection among their member states.  

a) European Convention of Human Rights 
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European Convention of Human Rights (ECHR) is a binding convention approved 

by the first regional organization, Council of Europe. The scope of Council of Europe 

was to achieve a greater unity between its member by securing the universal and 

effective recognition of fundamental rights inter alia freedom of belief and religion. 

The European Convention of Human Rights is incorporated into the domestic 

legislation of European countries. Additionally, article 6(3) of TEU recognizes as a 

general principle of Union’s law the fundamental rights of the European Convention 

of Human Rights. This means that the European member states  and Court of Justice 

are obliged to take into account the interpretation of European Court of Human 

Rights  vis a vis the fundamental rights. Article 9 ECHR in conjunction with article 

14 ECHR provides the European legal protection. They read as follow:  

 

Article 9 Freedom of thought, conscience and religion 

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 

right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either 

alone or in community with others and in public or private, to manifest his 

religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. 

2. Freedom to manifest one’s religion or belief shall be subject only to such 

limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society 

in the interests of public safety, for the protection of public order, health or 

morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. 

Article 14 Prohibition of discrimination 

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be 

secured without discrimination on any ground such as race, color, language, 

religion, political or other opinion, national or social origin, association with a 

national minority, property, birth or other status. 
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b) The Charter of Fundamental Rights of the European Union 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union adopted in 2000, with the 

Lisbon Treaty has become a binding document among EU members, having a same 

value as the Treaty of European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union. Article 10 of the Charter guarantees the freedom of thought, 

conscience and religion, which include freedom to change religion or belief, freedom 

to manifest the religion or belief in worship, teaching, practice and observance. The 

second paragraph asserts that the right to conscientious should be interpreted in the 

light of the national laws. 

C. Comparative law 

Due to the purpose of this study, the Kosovo and Greece Constitution will be 

examined below inter alia with the freedom of religion and belief. These two states 

are chosen for the sole purpose that firstly, Kosovo is the newest state in the Balkan, 

and as we will see, provides a comprehensive legal protection and secondly, Greece 

maintains a different approach from the international documents above-mentioned, 

by introducing in the constitution the Christian Eastern Orthodox Church as a 

dominant religion. 

1. Kosovo 

Kosovo declared its independence on 17 February 2008. As a result, the Kosovo 

Constitution is the newest one in the region and provides a comprehensive legal 

protection of freedom of human rights inter alia freedom of religion and faith. 

According to the article 8 of Kosovo Constitution, Kosovo is a secular state and the 

state is neutral in the religious matters.   

Article 22 of the Kosovo Constitution – one of the most important article of this 

constitution - determinates the direct applicability of international agreements and 

instruments without a need of ratification as in the case of Albania. It has to be noted 
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that this article lists the international agreement which, in case of conflict, prevail 

over domestic law and other acts of public institution. The international agreements 

dealing with freedom of religion and belief that have direct applicability are as 

follow: 

1. Universal Declaration of Human Rights; 

2. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms and its Protocols; 

3. International Covenant on Civil and Political Rights and its Protocols 

In addition, article 53 of Kosovo Constitution, stipulates that in the interpretation of 

the human rights and fundamental freedoms shall be done according to the 

European Court of Human Rights. 

 

Article 38 of the Kosovo Constitution provides that the freedom of belief, conscience 

and religion is guaranteed. Freedom of belief, conscience and religion includes ‘the 

right to accept and manifest religion, the right to express personal beliefs and the 

right to accept or refuse membership in a religious community or group’. According 

to article 38(4) of the Kosovo Constitution, restriction regarding the freedom of 

manifesting religion can be done only by law if it is necessary to protect public safety 

and order or the health or rights of other persons.  

Limitations on fundamental rights and freedoms are detailed in article 55 and 56 of 

the Kosovo Constitution. Fundamental rights and freedoms may: 1) only be limited 

by law; 2) be limited to the extent necessary for the fulfillment of the purpose of the 

limitation in an open and democratic society; and 3) not be limited for purposes 

other than those for which they were provided and 4) shall in no way deny the 

essence of the guaranteed right. Article 56of the Kosovo Constitution spells out 

derogation of the fundamental rights and freedoms during a state of emergency as 
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provided by this Constitution. The second paragraph of article 56of the Kosovo 

Constitution, states that the derogation of freedom of religion, conscience and belief 

shall not be permitted under any circumstances.  

2. Greece 

The current Constitution of Greece (1975) in article 13 paragraph (1) and paragraph 

(2) provides that the freedom of religious and conscience is inviolable. According to 

article 4(1) of the Greece Constitution, all Greeks have legal equality before the law. 

Based on these two main articles it can be said that the state is obliged to provide to 

all religious communities to practice their religious, as far as is not against the law. 

Article 3 of the Greece Constitution recognized Christian Eastern Orthodox Church 

as Greece's "dominant /prevailing “religion, headed by "Our Lord Jesus Christ". In 

this way, intentionally or not, the Greece is identified with the dominant religion 

“Christian Eastern Orthodox Church”. Also, we have to note that the Orthodox 

Church is recognized as a legal body and the clergy is paid under the Greece budget 

state. 

Even though, the Constitution of Greece recognizes Christian Eastern Orthodox 

Church as a dominant religion, Greece’s government commits itself to implement 

and to consider as an integral part of the international Convections. According to 

article 28 of the Greece Constitution, international Conventions which are ratified as 

the law requires, are considered as an integral part of Greek domestic law and have 

superiority over the domestic law in case of conflict.  

Freedom of religious and conscience, having in mind that Greece has ratified 

UNDHR and CCRP and is an integral part of domestic law, includes the freedom to 

choose, change or adapts another religion. Generally, article 13(1) of the Greece 

Constitution protects the freedom of religion and conscience. The second paragraph 

of article 13, deals with the right to protect and operate places of worship. The right 
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of manifestation is protected under the Greek Constitution only if a) the religion is 

known by the Greek state; b) the practice of the religion must not offend public order 

and good morals and c) proselytizing is prohibited. 

D. Albanian Commitment to provide protection of Freedom of Religion and 

Belief 

There is no official/reliable data regarding the religious participation or membership; 

the last census was conducted in 1939. The main traditional religious groups in 

Albania are Muslim (Sunni), Bektashi, Orthodox Christian (the Autocephalous 

Orthodox Church of Albania), Roman Catholic and Jews. In addition, numerous 

Protestant denominations and other religious groups, including the Baha'i Faith, 

Jehovah's Witnesses, and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons) 

can be found.  

 

The Albanian Constitution 1998 provides a good framework compatible with 

international agreement regarding the freedom of religion and belief. The right to 

practice their religion without any restriction is guaranteed and citizens have the 

right to sue the government in the court if their rights are violated. Basically, this 

framework has been contributed to develop the spirit of dialogue, tolerance and 

mutual cohabitation among Albanian’s with different religious ethnicities. 

According to article 10 (5) of the Albanian Constitution 1998, relation between the 

state and religious communities are regulated on the basis of agreement ratified by 

the Assembly. Consequently, the main agreements signed between Council of 

Ministers and religious communities such as Albanian Muslim Communities510

                                                           
510Ligji Nr. 10056, datë 22.01.2009 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, Gazeta 
Zyrtare e Shqiperise,Nr . 7/2009. 

, The 
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World Headquarters of the Bektashi Order511; Autocephalous Orthodox Church of 

Albania512; Albanian Evangelical Alliance (VëllazëriaUngjillore e Shqipërisë)513; Holy 

See514 and recognition of Albanian Catholic Church as a legal entity515

The government generally, is committed to respect freedom of religious and belief 

and to not make discrimination based on religious affiliation, belief, or practice. 

There is no law prohibiting the wearing of religious clothing or symbols but a long - 

standing debate is occurring whether the school principals have the right to define 

what is appropriate clothing, prohibiting muslim students to attend public schools 

due to their Islamic headscarves or not. 

. 

The Government is committed to return all restitution of property seized during the 

communist regime to the religion communities. In this line, the Government and 

religious communities signed a bilateral agreement with the aim that the State 

Agency for the Restitution and Compensation of Property will give priority to 

properties owned by religious communities. 

The permission given by the Municipality of Tirana to build a new mosque on the 

land seized by the communist regime was a positive step to guarantees citizens’ 

right to practice Muslim religion. The mosque in the center of Tirana was to small 

comparing with the needs of Muslim community.  

                                                           
511Ligji Nr. 10058, datë 22.01.2009 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe Kryegjyshatës Botërore Bektashiane për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”,Gazeta 
Zyrtare e Shqiperise,Nr . 7/2009. 
512Ligji Nr. 10057, datë 22.01.2009 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, 
Gazeta Zyrtare e Shqiperise”,Nr. 7/2009. 
513Ligji Nr.10 394, datë 10.3.2011 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 
Shqipërisë dhe bashkësisë fetareVëllazëria Ungjillore e Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, 
Gazeta Zyrtare e Shqiperise, Nr. 34/2011. 
514Ligji Nr. 8902, datë 23.05.2002 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Selisë së 
Shenjtë për Rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”,Gazeta Zyrtare e Shqiperise, Nr . 26/2002 
515Ligji Nr. 9365, datë 31.03.2005 Për procedurat e njohjes së zotësisë juridike të personave juridikë Kishtarë të 
Kishës Katolik, Gazeta Zyrtare e Shqiperise, Nr. 29/2005. 
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HUMAN RIGHTS CHALLENGE IN KOSOVO AND EU INTEGRATION 

FACTOR 
 

Halim Bajraktari, Remzi Ahmeti, Bajram Alia 
 

Faculty of Law, University of Prizren, Kosovo. 
 
Abstract 
 
How close, so far we are of the fulfilling the democratic standards on human rights 
in Kosovo on the path towards the EU?. What is the way that Kosovo is showing 
progress according to EU criteria, which are positive sides in Kosovo in relation to 
the Balkan states, as is fulfilling this reality?, Which are roads that have been made 
and that should make the Western Balkan countries will fulfill the standards on 
human rights to the EU.  
Recommendations are to be filled as addressed by the EU, the roof is an addressing 
institutional barriers?. These and a lot of challenges that we have to go through, with 
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a standard and implement an accelerated pace are a necessity criteria definitely be 
addressed by the EU and for us as a country that should challenge that we can 
investigate (scan) our state, as the stability towards integration.  
But such a journey is a series of dimensions that should definitely improve within 
each country such as political development paths, guaranteeing freedoms and 
human rights, in conformity with European standards without which we can not do 
within the cycle of the EU's democratic.  
Kosovo's path is now a progressive journey towards an address and Balkan states, 
and more precisely in being implemented in accordance with standards of approach 
to address the EU, but challenges remain in making the identical implementers legal 
policy in strengthening the rule of law enforcement as a necessity as a bridge-
definitions of gold to Europe. 
 
Të drejtat e njeriut në Kosovë sfidë dhe faktor integrues në BE 

     Të jesh i lirë në këtë milenium të ri është një garë për cilësi, vlerë për një 

demokraci që do t’a donte çdo njëri. Mirëpo, sot këto rregullat janë më të njetin 

format të shkruara në shumë shtete demokratike, por zbatohen me një tjetër realitet 

në praktikë në pak shtete, në faktë kjo varet nga shteti dhe politika e ndërtojnë këtë 

realitet mbi të drejta e qytetarve të tyre. Shtrohet pyetja ku është Kosova në këtë 

realitet sprovues, jetikë e demokratik për modernizimin dhe perspektiven e këtyre të 

drejtave në shoqerin tonë?. Shoqërit moderne tentojn të ecin nepër rruget që kanë 

vlera dhe standarte europiane për hirë të lirisë e qytetarisë, por krijimi i një vizion të 

përbashkët që do të na çonte në veprime të përbashkëta me gadishmeri për t’u 

integruar në institucionet europiane. Vetem një zbatim kolekltiv të të drejtave të 

njeriut do të ishte faktor për të siguruar standarte e përbashkta demokratike 

konform Konventave për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, kjo bëhet me perkushtim 

dhe kordimin me faktorin europiane si një monitorues i drejtpërdrejt i proceseve  

legjislative e institucionale në vendin tonë. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

50
8 

Politikat europiane gjithënjë e me shumë po i fokusojn interesate e veta ndërmjet 

shteteve në këtë aspekt, për të vetmin qëllim, forcimin e rolit të të drejtave të njeriut 

me një absulitet mbi parimin dhe rrespektimin e tyre si parim i shtetit të së drejtës 

me vlerë fondamentale juridike, si element bazikë me prioritet për BE-në 516

 

. 

Faktorizimi i politikave - institucionale të Kosovës konform legjislacionit 

europian 

     Kosoava si një nder shtetet me të reja e kriuar në rajon, gjithnjë e me shumë po 

tenton të instalon politikat me të fundit europiane duke e adaptuar legjislacionin e 

fundit, detyrat e prioritet konform suazave europiane, edhe pse i gjithë sektori 

politik e insititcionale ka një fokus nxitës në implementimin dhe zbatimin sa me 

përpikmeri të këtye qështjeve me interes për faktorizimin e brendshem dhe të 

jashtëm të kësaj ure shtetëformuese që shpije drejt rrugës europiane duke shkurtuar 

rrugen integruese. Kosova, tani më e ka të qartë ecurin e saj të adresuar dhe 

rekomanduar nga misionet kyqe që veprojn në Kosovë, ndaj duhet të vazhdoj të 

investoj në ngritjen e kapaciteteve njerzore të brendshme institucionale që janë pika 

orjentuese në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, njëherit të kanë për bazë 

implementimin e ketyre standarteve sidomos ato që lidhen me liritë dhe të drejta e 

njeriut. E udhës do ishte që Institucionet tona duhet të marrin modelet ose praktikat 

të vendeve fqinje si Kroacisë, Shqiprisë apo edhe vendeve me në brendi të Europes 

rrethe zbatimit të këtyre standarteve në menyre që rrugat tona integruse të 

pershpejtohen me një model që i përshtatet vendit tonë dhe Bashkimit Europian. 

 

Të drejtat e njeriut në Kosovë sfidat si element integrues në BE 

                                                           
516 Që nga themelimi BE-ja, kishte promovuar këtë aspekt. Shih në: Luzius Wildhaber, The European Curt of 
Human Right: The Past, The Present, 22 Am. U. Intl L.Rev. 521 
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      Agjenda eurupiane tash e sa kohë ka bërë të qartë shkallet nëpër të cilat duhet të 

ecur Kosova drejt një strukturimi, stabilizimi e kompletimit të demokracisë dhe 

sundimit të ligjit, në rrespektimit e të drejtave të njeriut si njëri nga vyrtytet e arta në 

të gjithë globin. Sot, Europa si tërsi, mbijeton dhe forcohet çdo ditë pikerisht, për 

shkak të një tretmani të mirëfillt që lidhen direkt me liritë e levizjes dhe të drejtave të 

njeriut në tërsi dhe qasjen ndaj tyre në veqanti, ku çdo herë tenton që sa me shum t’i 

përforcoj këto të drejta. Rajoni i Ballkanit Përendimor sot pothuaj si tërsi është në një 

tranzicion të ngecur e të ngrirë sa i përket realitetit mbi të drejta e njeriut me një mori 

sfidash drejtuese e rrespektuese ndaj këtyre realiteteve jetike për secilin shtet. Nuk 

mjafton vete qasja uniforme që bëhet për hirë të faktorit europian sa për sy e faqe, që 

të kamoflohen këto vlera njerzore, por duhet një transformim i gjithmbarshem 

kombëtar e ndërkombtar që të nxierrin nga hija në dritë e vlerave mbi te drejtat e 

njeriut deh zhbllokimin e ngecjeve demokratike që lidhen direkt shtetin me qytetari.     

      Të drejtat e njeriut Kosovës mund t’i sjellin një përspektivë të garantuar, nëse 

ndjek reformat e adresuara nga BE-ja, edhe pse në këtë ritem janë duke bërë progres 

të duur, Këto i japin një shembell, pasqyrim implementues të mirë komunitetit 

europian konform shumë shteteve europiane me elemente dhe politika të njejta por 

me progrese te ndryshme, edhe pse disa shtet fqinje kanë filluar që një kohë të gjatë 

të ndryshojn ligjet e tyre konform kërkesave europiane për fqizimin e të drejtave të 

njeriut517, me gjithë progresin ky progres i fundit e tregon edhe rrugen që duhet bërë 

ne që të jem pjesë e BE-së. Nevoiten një forcim implementuese i legjislacionit 

europian nga ana e shtetit tonë gjithnjë e më shume në favor të individeve dhe 

qytetarve, në gykim të drejte për qytetarët518

                                                           
517 Shih 

.         

http://www.ohchr,org/Documents/Publication/FactSheet15rev.1en.pdf. 
518 Shih Goddi kundër Italisë ( Seria A, Nr. 76) prill 1984. 

http://www.ohchr,org/Documents/Publication/FactSheet�
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Një sfidë tjetër mbetet drejtsia si çelsi i vetem për të hapur me shpej porten e BE-së, 

ku kjo nënkupton aftësimin e shtetit për të implementuar Acquis Communautaire519

Që kjo do të thotë një kompatibilitet i legjislacionit kombëtar me atë të BE-së.

 

dhe vënia efikase e tijë në jetë, përmes strukturave gjegjëse administrative dhe 

sundimit të ligjit. 

520 ky si 

kriter legjislativ nënkupton përafrimin e Kosovës me ligjislacionin e BE-së nëpërmjet 

strukturave të ndryshme legjislative dhe atyre të drejtësisë,521

                                                           
519 I tërë legjislacionit Europian duhet te jetë i njet. 

 dhe adaptimi i mbi 100 

mijë faqeve të legjislacionit europian, i cili që prej kohe është inicuar si proces, 

institucione të qëndrueshme që garantojnë demokraci, sundimin e ligjit në shoqëri 

përkatsisht një qeverisje të së drejtës. Sa i përket kësaj fushe, janë aritur një numër i 

madh i ligjeve që jan pjesë e implementimeve në Kosovë por mbetet ende dhe shumë 

punë për të bërë, kështu, sipas të gjitha të dhënave, po parashikohet se nëse Kosova 

do të ecë në hapa të sigurt dhe me sukse, do të jetë konkoruse e përafërt me shtetet 

fqinje për anëtarsim në BE, pra do të jetë vend që mëton të anëtarsohet në BE-në, ne 

dime se, BE-ja do t’i vëjë kushte tjera Kosovës, që duhet t’i plotësojë në hapa të 

mëtutjeshëm, këto kushte Kosova duhte t’i plotësojë, sepse janë kritere të BE-së, të 

cilat kritere parashohin se çka duhet të bëjë një shtet për të hyrë në BE-në, gjatë kësaj 

kohe, do të zhvillohen shumë bisedime mes Kosovës dhe BE-së, rreth të arriturave 

që janë bërë dhe do bëhën. Nëse Kosova do të kalojë këto faza me këtë sukse në 

plotsimin e kushteve, ateherë BE-ja do të tregoj çartë momentin e inkuadrimit të 

Kosovës në gjirin e saj. Politikat mbi të drejtat e njeriut, duhej përmisuar duke mos 

lënë asnjë hapsirë që politika të ndërhyjë tek liria dhe drejtësia por të gjithë të jenë 

me mundësi të barabata.  

520 Blerim Reka & Ylber Sela: (2007) Hyrje në të Drejtën e Unionit Evropian, Tetovë, fq. 45-46. 
521 Ylber Sela: (2008) Funksionimi i Shtetit Juridik, kusht për afrimin e Maqedonisë me UE-në”, Tetovë, fq. 128. 
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      Kosova ka levizur një hap tutje në mbrojtjen e pakicave, këtu shohim se është 

bërë shumë progres ndaj këtyre pakicave më shumë se në shumë vende demokratike 

europiane ku kjo është e parapar edhe konform standarteve europiane nëpermjet 

planit të Ahtisarit këto qështje janë të dëshmuara çartë dhe të garantuar edhe në 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Edhe pse më herët kishte dilema, 

mosbesushmëri  komunitetit europian lidhur me këto realitete ndaj minoriteteven, 

por aktualiteti  tregon të kundertën edhe vet pakicat janë të kënaqura me kushtet që i 

ofrohen atyre, me privilegjet që kan522

     Gjyqësori; duhet përmisuar me resurset njerëzore ngase është një ‘big problem’ 

dhe sfidë, për Kosovën edhe në të ardhmen do të mbetet  një adresim i qartë për t’u 

përmbushur nga ne, shqetsuese  është numri i madhë i lëndeve të pa përfunduar e 

që gjithnje e me shumë parashkruhen vazhdon të jet problem i madhe ngase një 

neglizhenc e ketillë i mbulon parimete e drejta të njeriut, siguria anemban Kosovës, 

edhe përkundër përparimeve është ende e paknaqshme prandaj kësaj fushe duhet t’i 

kushtohet kujdes drejt përparimit të duhur, një progres më të madhë në krijimin e 

një kornizës ligjore për t’i luftuar këto fenomene, sidoqoftë duhet shtuar strategji sa 

më adekuate, si plane veprues për parandalim dhe zbulim të transportimit dhe 

. Qështjet rajonale dhe obligimet 

ndërkombëtare, këtu përpjekjet janë të itensifikuara në drejtim të bashkpunimit 

rajonal dhe ndërkombëtar si në forcimin e ligjit, në politikat antikorrupcion dhe 

luftën kunder krimit të organizuar, lidhur me ligjet e aplikushme, sistemi gjyqësor 

është një ndër pikreferimet e dobëta adresuese edhe nga raportet e fundit ku duhet 

të bëjë përparim më shumë në përputhje me BE-në. 

                                                           
522 Në përgjithësi, të drejtat e pakicave në Kosovë janë garantuar më ligj, por komunitetet ende e shohin lirinë e 
tyre të lëvizjes të kufizuar në praktikë shkaqe të sigurisë. Kushtet e jetës për disa komunitete pakicë ende nuk 
kanë përmirësuar. Ka më tepër së 250,000 refugjatë dhe persona të zhvendosur brenda vendit të cilët pritet të 
kthehen në shtëpitë e tyre në Kosovë. Këshillat komunal për siguri në komunitet, këshillat lokal të sigurisë 
publike, si dhe komitetet e komuniteteve dhe të ndërmjetësimit, janë themeluar në të gjithat komunat. Strategjia 
për kthimin e azil-kërkuesve të dëbuar nga vendet e Europës Perëndimor është aprovuar në maj 2007. 
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përdorimit ilegal të dukurive negative e që këto shtrembojn rrugën dhe fokusin e 

drejtës së qytetarve. Një ndihmes duhët të bëjnë edhe Policia në ndihminim e 

keqpërdorimeve ose abuzimin me të drejtat e njeriut që bëhen mbi qytetaret, për të 

luftar kundër krimit të organizuar. Megjithatë duhet përmisuar ligjet adekuat për 

policinë, që rregullon strukturat dhe kompetencat e policisë, në raste të vrasjeve, 

krimeve ndër-etnike, krimeve ekonomike dhe trafikimit të qenieve njerëzore, 

shprehjet e lira mediatike janë ende jo shumë efikase. Puna e policisë shpesh 

pengohet nga mungesa e inteligjencës në dispozicion të duhur. Partneriteti 

Europian, duhet të vazhdoj të jetë mjeti kyq për të drejtuar përpjekjet e Kosovës drejt 

BE-së. Atij duhet t’i jepen vemendja e nevojshme politike në mënyrë që Kosova të 

përmbushë agjenden e saj legjislative dhe të ndërtimit të institucioneve të mëtejme sa 

më stabile. 

Ne duhet ditur se pa përmbushjene e të gjitha këtyre kushteve dhe kritereve që 

njeherit  janë një simbioz mes tyre për ndertimin e demokracis  ne vend ne mund 

vetëm t’i rrim karshi BE-së ose ti shohim shtetet fqinje se si integrohen, politikat e 

këtilla duhet kordinuar me kohë, në mënyrë që të mos zvarrisin integrimin në 

familjen europiane. Andaj duhet t’i marrim me shumë përkushtim vrejtjët që vin nga 

raportet vjetore të Komisionit Europian që adresohen për interesin e Kosovës, që 

këto të meta të mundohemi t’i zhdukim në maksimum, në mënyre që ta kemi të 

sigurt integrimin. Një adresim progres mbetet të bëhet sa i përket legjislativit në në 

forcimine ligjit. Mundë të themi se Kosova tani është futur garës për në BE, edhe pse 

ende s’jemi në pozicionin e duhur garuës, andaj ne duhet që t’i kapim momentet me 

shpejtësi të duhur. Kjo dekadë e ardhëshme do të jet e artë për Kosovën dhe neve na 

mbetet që të bëjmë angazhim të gjithanshëm, gjithinstitucional qe të jemi brenda 

këtij ciklit të artë europian. 
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Konkluzionet 

     Kosova është duke ecur në një fillim të mbarë në shumë drejtime integruese, duke 

ditur edhe të gjitha përpjekjet e komunitetit europian për ndërtimin e rrugëve të reja 

institucionale politike dhe ekonomike janë në interes të Kosovës dhe më gjerë. 

Komuniteti europian vlerëson lart bashkëpunimin mes institucioneve të Kosovës 

dhe vendeve europiane dhe se këto procese, ku edhe në të ardhmen do të jenë në 

bashkëpunim të mirë në avancimin e mëtejmë të popullit dhe vendit të Kosovës në 

të gjitha fushat implemtuese.  

Tashmë, komuniteti europian e sheh se perspektiva e Kosovës është e qartë, ajo është 

perspektiva europiane e sigurt reale, transparente dhe e interesuar për një fqinjësi të 

mirë, ku në këtë proces të rëndësishëm do të jetë edhe më tej faktor i domosdoshëm i 

së ardhmes së Kosovës. Rëndësi edhe në të ardhmen duhet t’u jepet strukturave 

ligjore që do të mbështesnin mbrojtjen ligjore formale të të drejtave të minoriteteve 

me mekanizma detyrues dhe të mbikëqyrura nga ndërkombëtarët, siç janë njohja e 

juridiksionit me Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

Kosova pothuajse ka kaluar nëpër shumë sprova të ndryshme523

                                                           
523 Bajraktari Halim (2010) Kosovo Challenge of Intergration in the European Union. Grin Publish,Germany, fq. 8. 

. Ajo që është vënë 

në lojë është përmbushja e aspiratës së mbi dy milionë shqiptarëve për demokraci 

dhe vetëvendosje. Ka ardhur koha që t’i jepet formë një rendi të ri ndërkombëtar të 

bazuar në paqe, liri e siguri, si dhe koha për të provuar që misionet politike 

ndërkombëtare-veçanërisht ato shumëpalëshe - mund të jenë të suksesshme në 

inplememtim të të drejtave të njeriut. Kosova është një eksperiment shumë i 

dukshëm, por i finalizushem si shtet. Tashmë ky është realitet. Ne e kemi përshkruar 

rrugën drejt suksesit kjo nuk ka të ngjarë të ndodhë pa udhëheqje inkurajuese tek të 

gjitha palët, një përkushtim që të vendosim vlera finale për qytetaret në një mënyrë 

që të fuqizojmë demokracinë, të mbrojmë të drejtat e njeriut, të përligjim shtetin 
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ligjor, dhe të promovojmë prosperitet ekonomik për cilindo qytetar. Ndërkohë, 

duhet të vazhdojë puna për çështje që duhen zgjidhur sido që të rrjedhë situata, 

duke përfshirë formulimin e një programi ekonomik për Kosovën, zhvillimin e 

analizave më të thella ligjore të alternativave konstitucionale, që përfshijnë një 

kuadër për mbrojtjen e minoriteteve, organizim të marrëveshjeve për liret e njeriut 

në rajon. 

Kosovës i duhet të jenë më energjikë në gjetjen e një thjeshtësie integruese që mund 

të jenë nxitëse, përfituese për ne. Në të gjithë skenarët që ne mund të përfytyrojmë, 

integrimin për të arritur deri te kjo adresë e këtillë s’është edhe aq afer siq shifet në 

në pasqyrim të tillë, duhet bërë një strategji priroritetesh integruese, mes BE-së, në 

marrjen e vendimeve që tregojn qart se ne duhen të punoj dhe të adresojm drejt BE-

së, përndryshe kjo do të zvarriste proceset adresuese, kjo do të shtynte për një kohë 

shumë të gjatë anëtarësim në BE. Kosova duhet të rrite interesin politik e qytetar 

drejt rrugëve europiane, duhej që sa me shumë të bejë projekte afatgjata me të 

vetmin qellim që të jem pjese e patjetrsueshme e konventave dhe planeve europiane 

mbi  liritë dhe të drejtat e qytetarve. 
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REASONS BEHIND THE MISUSE OF PRIVACY IN SOLVING THE PROBLEM 

OF DOMESTIC VIOLENCE: STUDY OF THE LEGAL FRAMEWORK AND 
ESTABLISHED PRACTICES IN THE BALKAN COUNTRIES 

 
Iana Minochkina 

 
Abstract 
 
This paper is devoted to the analysis of issue of privacy and the existing regulations 
in the criminal codes at Balkans in solving the domestic violence problem. It is 
uncontestable that family violence is a form of human rights violation and 
implementation of preventive policy should be under the responsibility of state.  
At the same time the analysis of data and reports of leading international 
organizations, focusing on this problem, shows that in practice we observe lack of 
government intervention into cases of domestic violence and factual deprivation of 
women right to security of the person and freedom from torture and cruel, inhuman 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

51
7 

or degrading treatment that is established via shortcomings of the criminal treatment 
of family abuse. In many cases lack of government interference into family affairs 
with revealed facts of domestic violence is explained by the domain of the private 
life – thus privacy is used as an excuse for non-intervention into family relations.   
 
The main argument, developed in this paper, is that wrong treatment of the privacy 
concept even used in favor of maintenance of human rights and freedoms (i.e. 
inviolability of family life) can in defiance cause serious systematic violations of 
human rights. To understand the thin border between inviolability of private life 
and necessary state intervention in order to prevent violation of human rights I 
address the theoretical concept of privacy and legal approach of the Balkan countries 
towards the understanding of privacy.  
State is responsible for protection of privacy, but its domain should not be taken up 
to absolute in order to maintain social interest within community or smaller groups. 
Despite existence of legal procedures against domestic violence in most of the 
countries, each year from 20 to 50 per cent of women suffer from physical abuse 
from their partners.  
Analyzing factors of domestic violence we find out that misunderstanding of 
privacy is used as an excuse for non-intervention into family affairs both on legal 
and political levels – thus the problem is not limited at the level of municipalities 
who are supposed to be direct actors to prevent family violence on early stages. 
Governments claim privacy as the fundamental of society and use it as a tool to 
either promote liberal values, as it happens in USA, Great Britain, Canada or to 
maintain and preserve traditional social values in patriarchal communities, as show 
the examples of Russia, Poland, Balkan countries.  
The hypothesis is that domain of privacy can aggravate the scope of domestic 
violence problem within the country by considering family life beyond the 
responsibility of the government. The research is based on the analysis of the legal 
framework, articles of the Criminal code of the countries of Balkans dealing with 
domestic violence. 
 
 
Keywords: Balkans, domestic violence, legislation, privacy, women rights 
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Introduction 

This paper is devoted to the analysis of issue of privacy and the existing 
regulations in the criminal codes at Balkans in solving the domestic violence 
problem. The problem of domestic abuse has always been urgent, the statistical 
analysis shows cross-cultural and cross-class character of this phenomenon, because 
there is not one type of victim – it can happen in any family apart from age of 
partners, education or level of income. But only several years ago it was recognized 
as a problem meriting public attention. Though currently the Balkan countries 
possess a multi-level system of combating the domestic violence that includes legal 
protection, state shelters and consultancies and non-governmental organizations, 
this problem is proving to be extremely resistant.  

In the country we can distinguish several actors, who are involved in 
combating domestic violence activities: 1) the state that acts through the financial 
support channel, legislation and the established practices of the law-enforcement 
authorities; 2) the civil society, represented by the NGOs activities; 3) the 
international community through the channels of development assistance and grants 
and methodological and expert support in designing the national legislation on 
prevention of the domestic violence. In the purposes of this paper I would like to 
focus on the legal issues and analysis of the national laws on prevention of the 
domestic violence in the Balkan countries and, what is more important – on their 
implementation and established practices of the law-enforcement officials in the 
cases of domestic violence with particular attention to the issue of privacy of family 
life. 

The main argument, developed in this paper, is that wrong treatment of the 
privacy concept even used in favor of maintenance of human rights and freedoms 
(i.e. inviolability of family life) can in defiance cause serious systematic violations of 
human rights. To understand the thin border between inviolability of private life 
and necessary state intervention in order to prevent violation of human rights I 
address the theoretical concept of privacy and legal approach of the Balkan countries 
towards the understanding of privacy. Despite existence of legal procedures against 
domestic violence in most of the countries of the region, each year from 20 to 50 per 
cent of women suffer from physical abuse from their partners.  

In order to develop the main argument the paper is comprised in the 
following way. The first chapter is devoted to the theoretical background of the 
concept of privacy and its reflection in the Balkan legislation. The second chapter 
deals with the comparative analysis of the regional legislation on prevention of the 
domestic violence in the Balkans and the established practices of the law-
enforcement officials in the cases of domestic violence.  
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The analysis will allow us to understand the efficiency of existing laws and 
define the problems connected with their implementation. This will contribute to the 
development of the main argument and show that, although the national legislation 
on domestic violence in general corresponds the international standards of women 
rights and family protection, the implementation of laws on the regional level is 
weak and in many cases connected with the lack of government interference into 
family affairs with revealed facts of domestic violence that is explained by the 
domain of the private life – thus privacy is used as an excuse for non-intervention 
into family relations. This paper will help to understand the reasons behind this 
trend. 
 

The concept of privacy and its implementation in the Balkan countries legislation 

Privacy today is one of the fundamentals of international and national law 
systems. Word “privacy” takes its origin from Latin: privatus “separated from the 
rest, deprived of something”. In a broad sense it is defined as the ability of an 
individual or group to seclude themselves or information about themselves and 
thereby reveal themselves selectively.524

The boundaries and content of what is considered private differ among 
cultures and individuals, but share basic common themes. Privacy is sometimes 
related to anonymity, the wish to remain unnoticed or unidentified in the public 
realm. In the context of human rights and international mechanisms privacy is 
defined as the right not to be subjected to unsanctioned invasion of privacy by the 
government, corporations or individuals is part of many countries' privacy laws, and 
constitutions.  

 

In this paper I will address to the issue of privacy in the context of domestic 
violence, focusing on the thin border between inviolability of private life and 
inadmissibility of human rights violations. Yet the understanding on which extend 
can governments interfere into private life especially in narrow questions like 
domestic violence is poorly tackled in theory. But in practice even though domestic 
violence is with no doubt treated as violation of human rights case study shows that 
in many countries inviolability of private life is widely used by local authorities as 
an excuse for non-interference into family affairs that in extreme cases costs human 
lives. From the theoretical point of view it is interesting to mention the feminist 
critique of privacy claiming that granting special status to privacy is detrimental to 
women and others because it is used as a shield to dominate and control them, 

                                                           
524 Wikipedia, the free encyclopedia, s.v. “privacy.” 
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silence them, and cover up abuse (MacKinnon, 1989). Insights of this theory 
correspond to the argument of the paper. 

Privacy is one of the fundamental human rights, established in to many 
constitutive acts, in UN Declaration of Human Rights,525 the International Covenant 
on Civil and Political rights.526

Article 12 UDHR and Article 17 ICCPR stipulate that ‘no one shall be subjected 
to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to 
attacks upon his honour and reputation’ and that ‘everyone has the right to 
protection of the law against such interference or attacks.’ Very similar wording is 
used in Article 14 CMW

 The right to privacy is recognized explicitly by the 
national Constitutions. The legal system of the Balkan countries foresees the 
international provisions in the sphere of privacy and particularly, the privacy of 
family life.  

527 protecting migrant workers and their families from 
arbitrary interference with their family life and privacy. Article 16 CRC528 and Article 
22 CRPD529

Article 8 ECHR

 also specifically guarantee privacy rights for children and disabled 
persons. 

530

Analysis of the national Constitutions

 sets out the right to respect for private and family life, home 
and correspondence, as well as a number of possible limitations. Authorities may 
not interfere with this right except as is ‘in accordance with law and is necessary in 
the interests of a democratic society, in the interests of national security, public 
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health and morals, or for the protection of the rights and 
freedoms of others.’ 

531

                                                           
525 The Universal Declaration of Human Rights (The UDHR). 

 of the Balkan countries provide us 
with the following insights: the right to privacy is the right to individual autonomy 
that is violated when states interfere with, penalise, or prohibit actions that 
essentially only concern the individual, such as not wearing safety equipment at 
work or committing suicide. States justify such interferences with the social costs of 
the actions prohibited, for instance to the health care system. The right to privacy 
encompasses the right to protect a person’s intimacy, identity, name, gender, 
honour, dignity, appearance, feelings and sexual orientation. The right to privacy 

526 The International Covenant on Civil and Political Rights (The ICCPR).  
527 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families (The CMW). 
528 Convention on the Rights of the Child (The CRC). 
529 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (The CRPD). 
530 The European Convention on human rights (The ECHR). 
531 The analysis of the Constitutions of Albania, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and 
Bulgaria. 
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may be limited in the interests of others, under specific conditions, provided that the 
interference is not arbitrary or unlawful. Such a breach is acceptable as long as it 
accords with judicial and parliamentary oversight. The right to privacy extends to 
the home, the family and correspondence. The term family relates, for example, to 
blood ties, economic ties, marriage and adoption. The right to the respect for privacy 
of the home has been interpreted to include place of business. A common 
interference with the privacy of correspondence has to do with secret surveillance 
and censorship of the correspondence of prisoners. 

Regarding the Balkan countries we observe the lack of attention to the issue of 
privacy of family life in terms of legislation. Despite the significant attention to the 
informational privacy and data protection (largely due to the European Union 
enlargement process), the domain of privacy of family life is not well articulated and 
differ in the countries of the region.  

Article 29 of the Constitution of the Republic of Serbia532 stipulates for the 
following: “The family should enjoy special protection. Marriage and matrimonial and 
family relations shall be regulated by law.” At the same time the Family law does not 
articulate the issue of privacy of family life. The same provisions are in the 
Paragraph 2 article 53 of the Albanian Constitution.533

Article 35 of the Constitution of the Republic of Croatia
 

534

The situation in Bosnia and Herzegovina is more complex due to the difference 
in legislation and implementation between the two ethnic bodies: Federation of 
Bosnia and Republika Srpska. The Constitution provides for the right to "private and 
family life, home and correspondence" and the right to protection of property; 
however, authorities in some areas infringed on citizens' privacy rights. According 
to reports of NGOs the situation with privacy of family life is much worse in the 
Republika Srpska, while this problem is not that common in the Federation.  

 says: “All citizens 
shall be guaranteed respect for and legal protection of personal and family life, dignity, 
reputation and honor.” 

The most comprehensive provisions of privacy of family life, correspondence 
and personal data among the Balkan countries are articulated in the Constitution of 
Bulgaria. The Bulgarian Constitution of 1991535

Article 32 states, "The privacy of citizens shall be inviolable. Everyone shall be 
entitled to protection against any illegal interference in his private or family affairs and 
against encroachments on his honor, dignity and reputation. No one shall be followed, 

 recognizes rights of privacy, secrecy 
of communications and access to information.  

                                                           
532 The Constitution of Republic of Serbia, Belgrade, 1990.  
533 The Constitution of Albania, 21 October, 1998.  
534 The Constitution of Republic of Croatia, Zagreb, 1990.  
535 The Constitution of Republic of Bulgaria, 1991.  
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photographed, filmed, recorded or subjected to any other similar activity without his 
knowledge or despite his express disapproval, except when such actions are permitted by 
law."  

Article 33 states, "(1) The home shall be inviolable. No one shall enter or stay inside a 
home without its occupant's consent, except in the cases expressly stipulated by law. (2) 
Entry into, or staying inside, a home without the consent of its occupant or without the 
judicial authorities' permission shall be allowed only for the purposes of preventing an 
immediately impending crime or a crime in progress, for the capture of a criminal, or in 
extreme necessity."  

Article 34 states, "(1) The freedom and confidentiality of correspondence and all other 
communications shall be inviolable. (2) Exceptions to this provision shall be allowed only 
with the permission of the judicial authorities for the purpose of discovering or preventing a 
grave crime." 

 Article 41 states, "(1) Everyone shall be entitled to seek, obtain and disseminate 
information. This right shall not be exercised to the detriment of the rights and reputation of 
others, or to the detriment of national security, public order, public health and morality. (2) 
Citizens shall be entitled to obtain information from state bodies and agencies on any matter 
of legitimate interest to them which is not a state or other secret prescribed by law and does 
not affect the rights of others." 

These provisions are with no doubt included into the Constitutions of other 
respected countries of the region, but Bulgarian connects the most detailed overview 
of the protected issues.  

The European Court has made it clear that a state has a duty not to interfere 
with its subjects’ privacy, except under the strictly limited circumstances proscribed 
in Article 8 ECHR; i.e., only if prescribed by law, in the public interest and necessary 
in a democratic society. The Court has ruled that a person’s private life extends to 
moral and physical integrity, including sex life, and it has found that in certain 
circumstances a state has a duty to act to ensure that the right to privacy can be 
enjoyed. The Court’s decisions are diverse. At the same time in many cases NGO 
reports show that the treatment of privacy either of family life or information and 
correspondence is dependent on the practices of the law enforcement authorities and 
quite often is an object of abuse.  

Thus we observe that in general the inviolability of family life is stipulated in 
the national constitutions of the Balkan countries in accordance with the 
international human rights standards. At the same time the Family Codes lack the 
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detailed explanation of the state provisions and its duties to protect the family life 
and its privacy, the “special protection” remains to be broad and leaves the field to 
interpret it by the responsible authorities. Unlike the data protection and privacy of 
information, the privacy of family life is not tackled in special laws and is not fully 
articulated in the national Family laws. In the second chapter we will tackle the 
national laws on prevention of the domestic violence and the way they address the 
issue of privacy.  

 

The current situation with domestic violence in the Balkans: analysis of the 
legislation and the established practices of the law-enforcement officials 

Domestic violence represents an extremely serious societal problem; one that 
some specialists even view as a form of torture6due to its features and 
characteristics. Its social impact is widespread as it not only affects victims of 
domestic violence, but also persons witnessing or having knowledge of domestic 
violence situations. 

Domestic violence is one of the most frequent forms of violence, and also one 
of the most alarming since it is often not sufficiently visible. In most cases, acts of 
violence take place behind closed doors and are concealed by victims due to both 
fear from their abusers and embarrassment towards society. Furthermore, the 
reticence of the government and its agencies to intervene in an area still considered 
‘private’ is an obstacle. 

2.1.The current situation with domestic violence in the Balkans 

The countries of Western Balkans face high levels of violence, crime and 
human insecurity as a legacy of recent conflicts, political turbulence and economic 
crises. The war in the former Yugoslavia increased the proliferation and easy 
availability of small arms and light weapons, both legally and illegally possessed, 
contributing to a rise in violent behavior not only in the public space, but also within 
the family. Other factors linked to the post-conflict situation and transition have also 
contributed to an increase in domestic violence, including economic and personal 
insecurity, unemployment, crime and intolerance.  

Available data from existing research536

                                                           
536 Based on the data from report of the Balkan NGOs, “Položaj žena u zemljama Balkana: komparativni 

prigled” (2003) and SEESAC report “Posjedovanje vatrenog oružja i nasilje u porodici na zapadnom Balkanu.” 

 suggest that domestic violence is the 
most widespread form of violence throughout the region, and that women are the 
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primary victims. It is estimated that every fourth ‘ever-partnered woman’ has 
experienced physical or sexual violence in intimate relationships. Surveys, 
conducted mostly by women’s NGOs, suggest a high level of unreported cases of 
domestic violence, due to existing gender prejudices that discourage women from 
reporting domestic violence, and the lack of safe and prompt access to justice. 
Furthermore, research shows that victims usually seek help only after being exposed 
to violence for several years, and after receiving physical injuries.  

Surveys conducted over the last five years by local NGOs in the former 
Yugoslav republics show that one-third to two-thirds of women in Croatia and 
Bosnia and Herzegovina have experienced partner abuse. The World Health 
Organization study showed similar results for intimate partner violence in Serbia. 
Accordingly, every fourth ‘ever-partnered woman’ has experienced physical or 
sexual violence. Similar results were found in research in other countries of Western 
Balkans. Due to different methodologies applied, it is difficult to compare prevalence 
data from different countries. Nevertheless, the available data from existing 
research, conducted mainly by women’s NGOs, suggest that domestic violence is a 
widespread and serious problem throughout the region (Nikolic-Ristanovic, Vesna 
and Dokmanovic, 2006). Data from women’s NGOs on the high level of domestic 
violence is supported by the number of police interventions in domestic violence 
cases, which have been consistently increasing over the past years. According to the 
data of the Ministry of Interior of the Republic of Croatia, during 2010 the police 
intervened in 17,895 cases of domestic violence; a six percent increase on 2009. There 
were 31 percent more people held in police custody as a measure to protect victims; 
20 percent more charges of misdemeanors related to domestic violence and 16 
percent more criminal charges for domestic violence.  

Unfortunately, family violence is even more widespread than these existing 
data show. Relevant statistics and data are fragmented, poorly collected and not 
standardized, even in the countries that have adopted specific legislation in this 
field.537

                                                           
537 For example, in its concluding remarks on the Report for Bosnia and Herzegovina, the CEDAW Committee 
expresses its concerns about ‘the absence of statistical data on acts of domestic violence against women and that 
such acts continue to be underreported and viewed as a private matter.’ 

 In addition, experiences of NGOs and experts that are working on this issue 
indicate that the majority of cases are not reported. It is very unlikely that victims 
report domestic violence after the first incident; they usually only report it after 
years of abuse. It is also possible that a victim of armed domestic violence will not 
report the use of firearms for pressuring or threatening them due to fear that the 
firearm will not be confiscated and may be used again. Therefore, many cases of 
domestic violence stay out of the records. Estimations on ‘dark numbers’ 
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(unreported cases) range from one in three to one in ten (i.e. for each reported case 
there are ten unreported ones). 

As a form of violence linked to discrimination based on gender, in Western 
Balkans domestic violence is fuelled by increased overall intolerance and 
discrimination of minorities and marginalized groups in all parts of the region. 
Gender-based violence is provoked by the re-traditionalization of gender roles in 
society and within the family, the increased influence of the church and the tradition 
and re-acquisition of patriarchal values. All these factors have contributed to making 
women and children more vulnerable to violence of all kinds. 

2.2. Analysis of laws on prevention of the domestic violence in the Balkans 
According to the Council of Europe’s documents, domestic violence is “any act 

or omission committed within a family by any of its members that prejudices the life, 
the physical or psychological integrity or the liberty of that family member and that 
seriously harms the development of his/her personality”(Recommendation No. R 
(85) 4 on violence in the family, Committee of Ministers, Council of Europe). 

These provisions are developed in the national laws on prevention of the 
domestic violence. For example, Romanian Law no. 217/2003 on the prevention of 
family violence defines domestic violence as follows: 

(1) Domestic violence involves any physical or verbal act committed 
intentionally by a family member against another member of the same family 
that causes physical, psychological or sexual suffering or material damages.  

(2) Moreover, preventing a woman to use her fundamental rights and 
freedoms is an act of domestic violence. 

(3) According to the definition of the Law, a family member includes the 
spouse, a close relative, as well as a person who established a relationship similar 
to that of spouses or parent and child, as documented by social services 
investigation. 

In all countries of the region domestic violence is criminalized and its 
perpetration is inquired in accordance with national laws on protection against 
domestic violence. Comparing to the Western countries the legal criminalization of 
domestic violence in the Balkan countries is relatively recent (mostly adopted in 
2005-2008) and was largely stimulated by the United Nations Development 
Programme that provided financial support and technical assistance. The table 
below shows the existing legal provisions in the respected countries dealing with the 
problem of domestic violence. 
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Table 1. Laws on protection from the domestic violence in the Balkan countries 
(Source: by author on the analysis of legal databases) 

The country Documents and regulations in the sphere of domestic 
violence 

Albania Law No. 9669 of 18 December 2006 on measures against 
violence in family relations. 
Law No. 9062 of 8 May 2003, the Family Code [contains 
provisions on family violence]. 

Bosnia and 
Herzegovina 

Law on Protection from Domestic Violence, 29 March 
2005. 
The Law on Protection against Domestic Violence in the 
Federation of Bosnia and Herzegovina, May 2005. 
The Law on Protection against Domestic Violence in the 
Republika Srpska, December 2005. 

Bulgaria Law on protection against domestic violence, 29 March 
2005. 
Family Code, SG 2006 [contains provisions on domestic 
violence]. 
Penal Code, amend. SG. 43/20 May 2005 [contains 
provisions on domestic violence]. 

Croatia Law on Protection against Violence in the Family, 2003. 
Article 215(a) of the Criminal Code. 
Code of Regulations on the Implementation of 
Protective Measures under Police Jurisdiction according 
to the Law on Protection against Violence in the Family. 
Rules of Procedure in Cases of Family Violence 

Kosovo Law No.03/L –182 on protection against domestic 
violence, 1 July 2010 

Macedonia Law amending the Family Law, 2008 [contains 
provisions on domestic violence]. 
Law amending the Penal Code, 2008 [contains 
provisions on domestic violence]. 
Law on Social Protection, 2007. 

Montenegro Law on domestic violence protection,  06 August 2010. 
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Article 220 of the Criminal Code of Montenegro. 

Romania Law no. 217/2003 on the prevention of family violence. 
Penal Code, 17 July 2009 [contains provisions on 
domestic violence]. 
Order no. 384/306/993/2004 on the approval of 
cooperative procedures in preventing and monitoring 
domestic violence cases 

Serbia Law on Amendments to Criminal Law (art. 118a) of 
Republic of Serbia, 2002 [domestic violence has been 
defined as specific criminal act for the first time] 
Law amending the Criminal Code, 2009 [contains 
provisions on domestic violence]. 
Art. 198 Family Law, 2005 [prohibits domestic violence].  

Slovenia Law of 1 February 2008 [on domestic violence]. 
Resolution of 27 May 2009 [approves the Program on 
the Prevention of Domestic Violence in the Family, 
2009-2014]. 
Criminal Code, 20 May 2008 [contains provisions on 
domestic violence].  
Family Violence Prevention Act, 2005. 

 
As the table shows, the regional legislation on prevention of the domestic 

violence is relatively well developed and has necessary provisions of the 
criminalization of domestic violence. At the same time the shadow reports and data 
from the NGOs show that the laws have mostly declarative character and do not 
correspond to the real situation and provide poor contribution in solving the 
problem of domestic violence at the national level and in the regional scope. 
Provisions on protection against domestic violence in the majority of cases lack 
clarity and unified state policy. Paper-based regulations are poorly supported by the 
state budget and are in the field of NGOs and donors assistance. 

In the aims of this paper I would like to elaborate on characteristic cases and 
shortcomings of the laws on prevention of the domestic violence and their 
implementation, namely the cases of Bosnia and Herzegovina and Croatia. 
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Lack of coordination and unequal treatment of domestic violence: case of Bosnia and 
Herzegovina 

The case of Bosnia and Herzegovina shows us the absence of unified state 
policy on combating the domestic violence and different treatment of the problem 
within the administrative entities. Though the national law on prevention of the 
domestic violence was adopted in March, 2005, the cases of domestic violence are 
regulated in accordance with administrative entities laws. The Law on Protection 
against Domestic Violence was adopted in May 2005 in the Federation of Bosnia and 
Herzegovina and in December 2005 in the Republika Srpska.538

The protective measures that can be prescribed against perpetrators of 
domestic violence are the same for both Laws on Protection from Domestic Violence 
in the Federation of Bosnia and Herzegovina and in the Republika Srpska.  
Protective measures may be issued at the request of victim or his attorney, police, 
prosecutors, the centre for social work, government, non-governmental 
organizations, or ex officio.  Protective measures are issued by Court depending on 
residence or domicile of the victims of domestic violence.  They are as follows: 

  The law contains 
provisions regarding protective measures against family violence (i.e. by the use of 
protection orders), and sanctions for perpetrators of violent actions.  The purpose of 
this law is to ensure the prevention and suppression of domestic violence, to ensure 
that efficient measures are taken to persuade the perpetrators do not commit 
violence again, to remove the consequences of the violence committed by 
prescribing protective measures, and to remove the circumstances that encourage 
and stimulate repeated violence in the family.  

1. Removal from the apartment, house or other dwelling and being barred 
from returning to that apartment, house or dwelling; 

2. A restraining order; 
3. The protection of the victim of domestic violence; 
4. Prohibition from harassment and stalking; 
5. Mandatory psycho-social treatment; 
6. Mandatory rehabilitation.  

                                                           
538 Federation of Bosnia and Herzegovina - Law on Protection from Domestic Violence 2005; 
Republika Srpska - Law on Protection from Domestic Violence 2005 
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The perpetrator of violence has to comply with the issued protective measure.  
Non-compliance with a protective measure is sanctioned by a fine amounting from 
KM 2,000 to KM 10,000 (1,000-5,000 EUR).  

In the Law on Protection against Domestic Violence in the Republika Srpska, a 
person acting in his/her official duty and who does not report violence to the police 
authorities is fined between KM 800 to KM 1,800 (400-900 EUR). 

A substantial difference exists between the Laws on Protection from Domestic 
Violence in the Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina.  
The RS Law introduced monetary fines for acts of domestic violence that range from 
KM 100 to KM 1500, while the Federation of B&H Law recognizes only the above-
mentioned protective measures that can be imposed on a perpetrator.  

Such differences in legal treatment of domestic violence between entities in 
Bosnia and Herzegovina are contributing to the legal insecurity and are preventing 
protection of women and girls. 

 
Lots of laws, lack of effect: case of Croatia 

 
As a result of NGO efforts, the Parliament passed the Law on Protection 

against Violence in the Family in 2003. Its definition on “violence in the family” 
meets international standards in its scope, but falls short by treating these behaviors 
as misdemeanors. The law prescribes the protection for family members, as well as 
the types of sanctions: fine (up to 10,000 kunas or approx. 1,500 euros), 
imprisonment (up to 60 days) and protective measures. Proceedings under this law 
are governed by the Law on Misdemeanors. The court can impose protective 
measures, which are valid from one month to two years, such as obligatory psycho-
social treatment, a restraining order, forcing the perpetrator to move out of the 
apartment and prohibition of harassing or stalking the victim. The law sanctions the 
failure to report violence in case of health-care workers, social workers, 
psychologists, and educational workers. 

Article 215(a) of the Criminal Code refers to a specific offence of “violent 
behavior in the family” and imposes a punishment of imprisonment of three months 
to three years for such offence. However, there is no clear distinction between the 
application of this provision and the Law on Protection against Violence in the 
Family. 
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The Ministry of Internal Affairs has passed the Code of Regulations on the 
Implementation of Protective Measures under Police Jurisdiction according to the 
Law on Protection against Violence in the Family. Moreover, there is a general 
regulation “Rules of Procedure in Cases of Family Violence”, issued by the 
Government, for the following target groups: police, centers for social care, the 
judiciary, medical and educational institutions. The regulation addresses the 
obligations of competent bodies, as well as the forms, means and areas of 
cooperation between them. The Rules emphasize that the competent bodies and 
institutions are obliged to ensure a gender-sensitive treatment in their proceedings. 

Only police stations and the Ministry of Internal Affairs have officers 
specifically appointed to deal with family matters, including violence against 
women. 

At the same time comprehensive legal system does not guarantee effectiveness 
in addressing the issue of domestic violence. The reality shows that paper provisions 
are far from improving the reality. 

Services of protection and support to victims of family violence are mostly 
provided by NGOs. There is no continuous financial support for these NGOs. 
Approximately 30 percent of funding for an NGO comes from national and local 
government funds, while 70 percent comes from foreign donors. 

There is no state-sponsored financing system to compensate victims of 
violence, although this is one of the program goals of the National Policy for 
Promotion of Equality of Sexes, which targets victims of domestic violence 
specifically. Victims can only use general provisions and procedure under the Law 
on Obligations covering all contractual and extra contractual relations. 

In Croatia, there are currently 12 shelters that can accommodate 270 women 
victims with children.539

Currently only NGOs run centers or provide services for victims of violence 
against women: the NGO Women’s Room works directly with women victims of 
sexual assault and the NGO B.a.B.e. works on proposing legislative amendments, 
monitors court practice and represents victims in court. 

 These shelters do not accommodate victims of trafficking, 
except the one in Karlovac. Red Cross shelters accommodate victims of trafficking as 
well. There is one shelter for victims of trafficking in Split run by an NGO but it is 
closely linked to the Ministry of Health and Social Welfare. 

                                                           
539 The Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC) report “Domestic violence: slow progress in Croatia.”  
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Free legal aid is still not fully regulated by law. Besides the legal counseling 
centers of NGOs, victims can obtain legal assistance from centers for social welfare 
and legal aid and representation from the Croatian Bar Association. The latter is 
obliged to provide free legal aid only to victims and veterans of the patriotic war, as 
well as to socially deprived people. 

 The Law on Protection against Violence in the Family created legal 
preconditions for sending perpetrators into psycho-social treatment, which was 
introduced as one of the protective measures. In 2003, a pilot project focused on 
working with abusers was initiated by the NGO Society for Psychological Help in 
cooperation with the State Attorney’s Office. 

At the same time there are no common indicators to evaluate the scale of 
violence against women. Data collection systems vary in different institutions, and 
therefore their statistical data are hardly comparative. There is no agency to gather 
data from all sources and systematically present them under the rubric of crimes of 
violence against women. 

Thus we observe that legal provisions and paper-based state unified state 
policy in combating the domestic violence do not guarantee the improvement of 
situation, but in many cases in the Balkan countries are only the result of 
compromise between the civil society, international community (facilitated mainly 
by the United Nations Development Program and the European Commission) and 
the state. Criminalization of domestic violence in laws and state obligation to 
support the victims of domestic violence at the same time are not reflected in the 
budget provisions and state programs that turns these activities to be in the scope of 
responsibility of the NGOs and international donors. This characterizes all countries 
of the region excluding Slovenia and Bulgaria, where state established relatively 
stable cooperation with the NGO sector. 

2.3. Overview of the established practices of the law-enforcement authorities 
 

As we discussed in the previous chapter, the comprehensive legal system and 
state provisions on paper are not enough to combat the problem of domestic 
violence. Elaborating on the role of the state as one of the key actors (together with 
the international community and the civil society) in solving the domestic violence 
problem we see its duties in provision of the efficient legal framework addressing 
the issue of domestic violence and its implementation at the territory of respected 
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country that includes financial support programs to the shelters, involved NGOs, 
direct aid to the victims of domestic violence and development of the associated 
services. At the same time implementation requires establishment of equal treatment 
of victims and cases of the domestic violence within the territory of the country 
without any discrimination on basis of language, religion, ethnicity, sex and other 
characteristics.  

Further we will elaborate on the established practices of the law-enforcement 
officials in treating the cases of domestic violence. As an initial matter, it is not a 
simple job to identify a “domestic violence case.” Domestic violence can be 
implicated in — or central to — a variety of civil and criminal cases. Domestic 
violence can be part of, for example, divorce or custody cases, criminal and civil 
protection order motions, and criminal assault cases (Erin Lane, Joan Lucera, 2003). 
But an overly restrictive view of what kinds of cases implicate the privacy interests 
of domestic violence victims in court is problematic. Cases which litigate some 
aspect of physical assaults on domestic partners (referred to here as “direct” 
domestic violence cases) have one set of associated privacy interests. Other 
“indirect” cases — those in which domestic violence victims are engaged in the court 
system for reasons unrelated to incidents of domestic violence — also present 
important privacy challenges. Because each state, jurisdiction, and sometimes each 
court within a jurisdiction adopts its own rules and procedures for managing direct 
domestic violence cases, it can be difficult to draw general conclusions about how 
these cases are dispensed and how the intervention into family life - versus privacy 
issue is weighed.  

Troubling statistics such as these, along with the passage of the national laws 
on prevention of the domestic violence have helped push law enforcement agencies, 
advocates, and courts to experiment with new ways of addressing domestic 
violence. Much advocacy has centered on the role of law enforcement, the 
availability and accessibility of shelters, and access to legal services. Within the court 
system, the response to domestic violence has been spotty, with some jurisdictions 
devoting significant resources to develop a sophisticated judicial response including 
establishing specialized domestic violence courts, as it happens in Bulgaria and 
Slovenia (due to the extended attention of the civil society) while other jurisdictions 
have largely maintained the status quo. 
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The international norms and criminalization of domestic violence at the 
national level incontestably claim that domestic violence is a violation of human 
rights and requires appropriate treatment and punishment of the perpetrator. At the 
same time only few countries of the region, namely Bulgaria, Croatia, Romania and 
Slovenia have established special regulations for the law-enforcement officials in 
dealing with the cases of domestic violence. In other countries it is yet not an issue 
and leaves some freedom for interpretation of the case by the law-enforcement 
officials - that brings subjective evaluation.  

The shadow reports and NGO papers claim that there is serious discrimination 
in treatment of the victims and cases of domestic violence in rural areas and 
regarding the representatives of different ethnicities and social groups. Albanian 
NGO “The Women’s Center” reports that around 35% of the cases of domestic 
violence in Northern Albania (mostly rural areas) are rejected by the law-
enforcement officials on grounds of lack of evidence and privacy of family life. At 
the same time the reasons lay in deep patriarchal roots of the culture and high 
tolerance to domestic violence.  

Despite the existence of regulations for the law-enforcement officials in 
Romania, the problem of toleration of domestic violence both by the society and 
officials is vibrant. In her report on the situation with domestic violence in Romania 
Roxa na  Teşiu,  Executive President of the Center for Equa l Pa rtnership (CPE) said 
that “The Romanian population is significantly more tolerant towards domestic 
violence in all its forms especially in the rural areas.” Patriarchal culture in the 
Balkan countries and centuries of the domain of male as a head of the family 
seriously challenge the fight with domestic violence in the region. In the majority of 
cases the victims of domestic violence stay silent because they are afraid of being 
charged by the community and to cause even more serious punishment from their 
partner for “betraying” him and making their home affairs public. The same reasons 
affect the behavior of law-enforcement officials especially in the rural parts of the 
region, where the patriarchal culture has the strongest positions. There are plenty of 
cases in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Serbia when the officials on 
receiving the woman’s complaint instead of starting the case and any taking 
attempts to provide help contacted her partner and told him that she tried to make 
him answerable for “normal male behavior.” These breaches contribute to the 
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institutionalization of the domestic violence and in many cases lead to serious 
injuries and even death of the victim. 

Another vibrant issue is that problems with equal treatment of the cases of 
domestic violence by the law-enforcement officials occur in the areas with clashes 
based on the ethnicity – there are cases when Albanians in Northern Kosovo, 
Bosniaks in Republika Srpska, Albanians in some parts of Macedonia despite all 
regulations and law provisions are subject to the discrimination. Complaints from 
the victims or their representatives of unprivileged ethnic group can be ignored with 
poor justification and formal excuse of the privacy of family life or lack of evidence. 
Complex ethnic and social relations in the Balkan community are affecting even the 
prescribed legal provisions and leaving space for misinterpretation of the family 
privacy and abuse of power. 

Another highly vulnerable group in terms of domestic violence are migrants, 
who are already stigmatized by the society as highly problematic and marginal 
group. Women in migrant families in the majority of cases are economically (and in 
many cases legally, because the partner withdraws the personal documents of his 
woman) dependent on their spouse/partner. As statistics show these women are 
representatives of marginal social groups, in the majority of cases they do not speak 
local language, have none or poor education and are economically unstable. State 
representatives and state itself are not willing to intervene into the cases of domestic 
violence in these families in order not to take social burden and responsibility of 
further financial support of the victim. The migrant families are already considered 
to be trouble makers and the threat of peace, so the state is prone to maintain the 
status quo in terms of any involvement into the “family privacy.” As Slovenian NGO 
“Legal-Informational Centre for NGOs PIC” reports, annually more than 180 cases of 
domestic violence in migrant families end with death of the victim or perpetrator of 
the violence and the state remains silent, stigmatization of migrants continues. “The 
justice system culture does not understand that women, who were abused by their 
partners and ended up killing them, were victims as well as offenders,” - claims 
Dana Titian, Spokesperson of the General Prosecutor’s Office in Slovenia. 

You will ask why this paper is devoted to the relation between the issue of 
privacy and domestic violence while the problems in implementation of the laws on 
prevention of the domestic violence are mainly rooted in the cultural, economic and 
social reasons. Indeed, they are. But the privacy of family life and no reasonable 
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grounds to intervene it in conditions of the lack of evidence so far become the most 
convenient excuse to reject the complaint of the victim of domestic violence. 
Interviews conducted with several NGOs and victims of domestic violence from 
different parts of the region, whose complaints were rejected by the law-enforcement 
officials on the grounds of privacy of interfamily affairs, prove that pernicious 
misuse of the concept of privacy. To this contributes the general character of the 
provisions on the family life privacy and absence of specifications stipulated in the 
national constitutions and laws of the countries in the region that we articulated in 
the first chapter. 

Conclusion 

It is uncontestable that family violence is a form of human rights violation and 
implementation of preventive policy should be under the responsibility of state. At 
the same time the analysis of data and reports of leading international organizations, 
focusing on this problem, shows that in practice we observe lack of government 
intervention into cases of domestic violence and factual deprivation of women right 
to security of the person and freedom from torture and cruel, inhuman or degrading 
treatment that is established via shortcomings of the criminal treatment of family 
abuse. In many cases lack of government interference into family affairs with 
revealed facts of domestic violence is explained by the domain of the private life – 
thus privacy is used as an excuse for non-intervention into family relations.   

In this paper we examined the provisions of the laws on protection against 
domestic violence in the Balkan countries and the regulations dealing with the 
privacy of family life in order to understand the real reasons behind the 
misinterpretation of the privacy concept. Though the analysis of laws on prevention 
of the domestic violence in the Balkan countries prove the existence of 
comprehensive legislation dealing with this problem and overall criminalization of 
domestic violence in all countries, the problem proves to be highly resistant.  

The provisions on paper do not correspond to the reality due to a number of 
reasons. The state should be the initial actor in solving the domestic violence 
problem via provision of the efficient legal framework addressing the issue of 
domestic violence and its implementation at the territory of respected country that 
includes financial support programs to the shelters, involved NGOs, direct aid to the 
victims of domestic violence and development of the associated services. At the 
same time implementation requires establishment of equal treatment of victims and 
cases of the domestic violence within the territory of the country without any 
discrimination on basis of language, religion, ethnicity, sex and other characteristics. 
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The experience of Balkan countries shows that complex social, ethnic and cultural 
relations, patriarchal mentality and absence of clear regulations for the law-
enforcement officials in dealing with the cases of domestic violence leave the space 
for abuse of power by the state representatives and their subjective behavior, that is 
in the majority of rejected complaints covered by the domain of private life. 
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March 2005. 
  Law on Social Protection, 2007. 
  Law Republic of Romania no. 217/2003 on the prevention of family violence. 

http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm�
http://www.hrweb.org/legal/cpr.html�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

54
1 

  Order no. 384/306/993/2004 of Republic of Romania on the approval of 
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Abstract 
 
Human rights are universal so they are hold by all human beings.  Human rights are 
rights one has simply because one is human so they are indivisible from human 
nature. They are the rights of basic freedom and security. Human rights are hold 
equally by all humans because being  human cannot be renounced, lost, human 
rights are inalienable. So people hold them equally and inalienably. Human rights 
are universal and applicable to all individuals on the earth. The most important 
rights are the right to life, liberty and property.  The human rights are to protect the 
dignity and the basic freedoms of all human beings. The human rights are 
categorized as first generation, second and third generation. The first group 
corresponds to civil and political rights, the second group to economic, social and 
cultural rights and the third group refers to collective and solidarity rights. Human 
rights impose obligations upon states the first obligation is to protect them, to 
promote and to ensure these rights. And these obligations are acknowledged by 
most of the states that  are recognized by United Nations. The international human 
rights institutions developed over decades and still are constantly developing. Law 
is always in development and it must adapt to ever changing needs of society and 
this is applicable to the human rights law because it is a new field of law. The main 
institution for the protection and promotion of human rights is United Nations. The 
adaption of Universal Declaration of Human Rights 1948 is a crucial development in 
international protection of human rights. Universal human rights are also seen as a 
pre-condition for the maintenance of peace and security among the nations.  The 
UDHR and two covenants international Covenant on Civil and Political Rights and 
International Covenant on Economic Social and Cultural Rights in 1966. In the UN 
system there are more treaties dealing with international human rights protection 
and the UDHR forms the basis for international human rights law. This is the first 
international document where the human rights standards are laid down. Two 
principal organs of UN deal with the promoting of human rights the General 
Assembly and Economic and Social Council. Humanitarian intervention has played 
a special role and generated an international debate about its legitimacy.  At the 
Regional Dimension of the international protection of human rights there are three 
regional systems. The first is European system - Statute of the Council of Europe 
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1949 and European Convention on Human Rights 1950, the second one is American 
System- American Convention on Human Rights 1969, and the last the African 
system with African Charter on Human and Peoples’ Rights  1981. Among these 
three regional system the European System is more efficient and it has established 
the European Court of Human Rights to ensure the protection and the respect of 
fundamental freedoms in Europe. The ECHR also deals with the cases brought by 
individuals not only by states. In other regional systems I have to mention the Asia 
and the Middle East trying to develop procedures.  The women rights, children 
rights and minorities’ rights and the rights of indigenous people  are key element for 
international human rights protection. The humanitarian intervention against 
genocide is a complex reaction between theory and practice in the politics of 
international human rights law. The human rights are also closely related to human 
security and both human rights and human security address violence and poverty. 
 
Te drejtat e njeriut jane te drejta te cilat njerezit i gezojne per vete faktin e te qenurit 

njeri/qenie humane. Te drejtat e njeriut jane  universale sepse keto te drejta i perkasin 

te gjithe njerezve dhe jo vetem njerezve ne nje shtete te caktuar, te nje rrace, te nje 

gjinie, feje apo te nje grupi tjeter etnik. Te drejtat e njeriut jane themelore sepse ato 

jane te patjetersueshme qe ne ndryshim nga te drejtat e tjera civile nuk varen nga 

statusi qe kane shteteasit ne shoqeri te vecanta. Keto parime jane te sanksionuara ne 

rendet juridike te brendshme te shteteve demokratike. Ne Kushtetuten e R.SH 

sanksionohet karakteri i patjetersueshem, i pandashem dhe i padhuneshem i te drejtave 

dhe lirive themelore te njeriut. Neni 51/1 si dhe vendoset parimi i barazise perpara 

ligjit neni 18540

Zhvillimet ne mbrojten e te drejtave te njeriut Ne mbrojtjen e te drejtave te njeriut 

ne nivel nderkombetar kemi  ̋ Deklaraten Universale te te Drejtave te Njeriut˝ e miratuar 

me 10 dhjetor 1948 nga Asambleja e Pergjithshme e OKB-se  dhe   ̋Konventen 

Europiane te te Drejtave te Njeriut˝ e miratuar nga gjiri i Keshillit te Europes, e cila u 

nenshkrua ne Rome me 1950 dhe hyri ne fuqi ne vitin 1953. Deklarata Universale e te 

  

                                                           
540 Aurela Anastasi,  E drejta Kushtetuese, Tirane  2001 
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Drejtave te Njeriut ruan vlera te dukshme po te mbajme parasysh faktin se kjo eshte 

miratuar nga nje organizen i se drejtes nderkobetare ku bejne pjese shumica e 

shteteve te botes e aq me teper me rregjime te ndryshme politike. Deklarata afrimon 

te drejtat me themelore te njeriut. Deklarata i ka rrenjet ne parimin sipas te cilit 

shkeljet e te drejtave te njeriut prishin rendin nderkombetar dhe ne faktin qe OKB i detyron 

shtete te respektojne te drejtat themelore. Pas ketij dokumenti te rendesishem 

nderkombetar me frymen e kesaj deklarate eshte hartuar Konventa Europiane e te 

Drejtave te Njeriut e cila shenon nje hap perpara persa i perket sigurimit dhe 

respektimit te ketyre te drejtave nga ana e shteteve qe e nenshkruajne kete konvente. 

Per kete qellim  Konventa nuk mjaftohet vetem me deklarimin solemn per mbrojtjen 

e te drejtave te njeriut por ajo krijon nje Komision Europian te te Drejtave te Njeriut 

dhe nje Gjykate Europiane te te Drejtave te Njeriut. Megjithate duhet permendur 

fakti se kjo eshte nje mekanizem rajonal por shtetet te cilat ratifikojne kete konvente 

mund ta shfrytezojne kete sistem. Ndermjet te drejtave te njeriut dhe sigurise 

njerezore ekziston nje lidhje e rendesishme. Siguria njerezore nenkutpon mbrojtjen e 

lirive me themelore te njeriut- liri te cilat perbejne edhe thelbin e jetes. Synimi 

kryesor i OKB-se eshte te ruaje paqen dhe sigurine nderkombetare dhe te ndermarre 

veprime te perbashketa per te siguruar vazhdimesine e paqes. Ne kontekstin 

nderkombetar siguria nenkupton sigurine e shtetit ne pergjithesi dhe si pasoje e 

kesaj duhet te mbrohet sovraniteti i shtetit dhe teresia e tij territorial. Por me 

zhvillimin e shoqesise njerezore  shtrohet problemi i mbrojtjes dhe i sigurise se 

individeve/sigurise njerezore dhe mbrojtes se interesave te popujve dhe te njerezve. 

Ideja themelore per sigurine njerezore mund te gjendet ne kater lirite e shpallura nga 

presidenti Ruzvelt ne 1941 ku ai beri thirje per  ̋ nje bote te ngritur ˝ mbi kater liri 

themelore  Liria e fjales dhe e shprehjes, liria e cdo personi per  te besuar tek Zoti 

sipas menyres se vet, liria nga skamja dhe liria nga frika. Natyrisht edhe OKB-ne 
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arritjen e qellimeve te saj i perfshinte keto kater liri si gur themeli per ruajtjen e 

paqes dhe sigurise nderkombetare, ne zhvillimin ekonomik dhe ne paqen sociale, ne 

rerspektimin e te drejtave te njerit, synime keto te cilat duhen arrire nepermjet 

bashkepunimit nderkombetar. Gjithashtu Karta e OKB-se sanksionon se zgjidhja e 

mosmarreveshjeve duhet te behet me menyre paqesore.  

Kombet e Bashkuara dhe nderhyrja humanitare per mbrojtjen e te drejtave te 

njeriut  

Kombet e Bashkuara kane nderyhre per te penguar nje situate te rrezikshme qe te 

shnderrohej ne lufte, kane nderyre per ti bindur palet ne konflikt qe 

mosmarreveshjet e tyre ti zgjidhin nepermjet bisedimeve dhe jo me lufte dhe ne ato 

raste kur konflikti ka filluar, kane nderyre per te rivendosur paqen. Po keshtu neni 

2/7 i Kartes se OKB-se i ndalon shtete te nderhyjne ne ato ceshtje te cilat jane ne 

juridiksonin e brendshem te shteteve pra rikonfirmon parimin e mosnderhyrjes ne 

punet e brendshme.                                       

 Neni 2/7 i Kartes se OKB-se 

 7. Nga kjo Karte nuk rezulton e drejta e Kombeve te Bashkuara per te nderhyre ne çeshtje te 

tilla, qe per nga natyra bejne pjese ne kompetencat e brendshme te nje shteti, apo detyrimi i 

shteteve anetare, qe per çeshtje te tilla te zbatojne nje rregullore me baze Karten; zbatimi i 

masave detyruese sipas kapitullit te VII nuk preket nga ky parim. 

Por ne paragrafin e 7 te nenit 2 te Kartes perdorimi  masave detyruese  nuk  

ndikohet nga ky parim. Ne baze te funksioneve qe ka OKB-ja duke u bazuar ne 

kreun 7 per ruajtjen e paqes dhe sigurise nderkombetare , nenkuptojne qe ajo te 

kunderveproje kunder cdo akti te agresionit. Kompetencat dhe pergjegjesite 

kryesore ne kete drejtim Karta ua njeh Keshillit te Sigurimit dhe Asamblese se 

Pergjithshme. Kunderveprimi i Keshillit te Sigurimit kur konstaton nje rast te  
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prishjes se paqes, mund te jete dy llojesh :sanksione ekonomike, prerja e 

marredhenieve diplomatike me shtetin agresor (neni 41) dhe perdorimi i forces 

ushtarake ,aq sa mund te jete e nevojshme per te ruajtur ose rivendosur paqen (neni 

42).541

Format e Nderyhrjes se Kombeve te Bashkuara  

 Nese duhet te nderyhet per ruajtjen e paqes dhe te sigurise nderkobetare 

duhet qe kjo nderhyrje te mbeshtet mbi disa elemente. Pengesa e pare dhe kryesore 

ne nje nderhyrje me efekt si ne rastin e shkeljes se te drejtave te njeriut ashtu edhe ne 

rastete e krizave te tjera eshte sovraniteti. Problem tjeter ne rastet kur e bejne te 

detyrueshme nderhyrejn eshte se Keshilli i Sigurimit duhet ta miratoje kete 

nderhyrje. Pas perfundimit te konfliktit me ane te  nderhyres duhet te behen 

perpjekje per rivendosjen e paqes se qendrueshme. Qellimi kryesor i OKB-se eshte 

qe te ruaje paqen dhe sigurine nderkombetare dhe per te siguruar vazhdimesine e 

paqes duhet te merren masa te perbashketa. Neni 1 i Kartes. 

Per te arritur paqen, mekanizmi i pare qe duhet perdorur per zgjidhjen e nje 

konflikti eshte mekanizmi nderkombetar i OKB-se. Njeri nga keto mekanizma, ne  

baze te kompetencave qe permban Karta OKB-se, me synim per te ruajtur paqen dhe 

sigurine nderkombetare apo per ta rivendosur eshte nderhyrja me disa forma te saj. 

Njera nga keto forma eshte diplomacia parandaluese, berja e paqes (peace making ), 

ruajtja e paqes-veprimtarite paqeruajtese te OKB-se dhe ndertimi i paqes (peace 

keeping). Kombet e Bashkuara qe nga 1945 kane luajtur nje rol te rendesishem ne ne 

ruajtjen e paqes zgjidhjen e konflikteve rajoale. Gjithashtu Kombet e Bashkuara kane 

nderhyre ne disa situata emergjente, si ne Krizen e Berlinit ndermejt viteve 1948-

1949, ne krizen e raketave ne Kube 1962, ne krizen e Lindjes se Mesme ne 1973. Keto 

jane disa raste ku Kombet e  Bashkuara kane nderhyre per te parandaluar konfliktet 

e mundshme ndermjet fuqive te kohes duke bere te mundur ruajtjen e paqes dhe 

                                                           
541  Arben Puto,  E drejta Nderkombetare Publike,  Tirane 2010 f.344 
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sigurise nderkombetare.542

                                                           
542  Joshua Goldstain ,Marredheniet Nderkombetare, Shtepia Botuese Dituria, Tirane 2003, f. 309        

      Diplomacia parandaluese synon  parandalimin e 

lindjes se mosmarreveshjeve ndermjet paleve dhe  gjithashtu synon  parandalimin 

qe mosmarreveshjet ekzistuese te mos shkallezohen  e te cojne deri ne nje konflikt. 

Nese rastet e shfaqjes se konfliktit synon te kufizoje perhapjen e konfliktit edhe me 

tej. Sipas kesaj diplomacie eshte me mire te shamngesh konfliktet e veshtira se sa te 

shuash konfliktet pasi ato te kene ndodhur. Megjithate shtetet nuk nderhyjne ne 

ceshtjet e brendshme deri ne momentin qe pershkallizmi i konfliktit arrin kulmin e 

tij por ne kete moment masat parandaluese nuk kane me efekt. Ne keto raste 

strategjia ndryshon nga parandalimi i konflikteve ne menaxhimin e tyre ose akoma 

me veshtire ne zgjidhjen e konflikteve.  Basic Facts f.11 Kjo lloj diplomacie mund te 

arrihet nepermjet Sekretarit te Pergjithshem te OKB-se, nga mekanizmat e 

specializuar te OKB-se, nepermjet Keshillit te Sigurimit ose Asamblese se 

Pergjithshme ose nga organizata te tjera rajonale ne bashkepunim me Kombet e 

Bashkuara. Kjo lloj diplomacie kerkon masa paraprake dhe shume te sigurta.  Por ka 

raste qe kjo lloj diplomacie nuk arrin sukses sic qe rasti i ish-Jugosllavise. Qe nje 

dilpomaci parandaluese te jete efektive ajo duhet te mbeshtet nga angazhime serioze 

te shteteve te cilat nderyhjne ne konflikt sepse ne shumicen e rasteve shtetet nuk 

kane vullnetin qe te angazhojne veten e tyre, burimet e tyre dhe aq me teper jetet e 

qytetareve te tyre per te parandaluar nje konflikt ne nje vend te huaj. Pra eshte e 

qarte qe diplomacia parandaluese eshte nje nga mjetet qe perdoret per te 

parandaluar mosmarreveshjet qe ato te mos kthehen ne nje konflikt te armatosur.                                             

Berja e paqes- (peace making)- eshte nje proces diplomatik qe ben ndermjetesimin  

mes paleve ne menyre qe ata ti japin fund konfliktit. Ne themel te kesaj qendron 

ndermjetesimi dhe negocimi. Neni 33 i Kartes ve ne dukje se palet ne nje 

www.un.org  Basic  Facts f. 11  
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mosmarreveshje duhet ta kerkojne zgjidhjen me ane te negocimit, hetimit, 

ndermjetesimit, pajtimit  si dhe nga ana tjeter parashikon mjetet gjyqesore si 

arbitrazhi nderkombetar dhe gjykata nderkombetare. Neni 33 

(1) Palet e nje konflikti, vijimi i te cilit mund te rrezikoje ruajtjen e paqes dhe sigurise 

nderkombetare perpiqen fillimisht te arrijne ne nje zgjidhje te konfliktit me ane bisedimesh, 

analizash, ndermjetesimesh, gjykimesh, vendimesh gjyqesore, perfshirjes se institucioneve 

rajonale ose marreveshjesh ose permes mjetesh te tjera paqesore ne zgjedhjen e paleve. 

(2) Keshilli i Sigurimit, ne rast se e konsideron te nevojshme, u ben apel paleve, te zgjidhin 

konfliktet e tyre permes mjetesh te tilla. Pra  berja e paqes eshte nje proces i OKB-se i cili 

i referohet perdorimit te mjeteve diplomatike per tu bere te mundur paleve ne 

konflikt qe ti japin fund armiqesive dhe te bisedojne per zgjidhjen paqesore te 

mosmarreveshjeve te tyre. Moszgjidhja paqesore e nje konfliki mund te vije si pasoje 

e mungeses se vullnetit politik te nje vendi si dhe mospasja e mundesive te nje vendi 

e trete per te kontribuar ne zgjidhjen e mosmarreveshjes. Ne zgjidhjen paqesore te 

mosmarreveshjes mund te kontribuoje nje fuqi ndermjetesuese e cila ka per qellim 

qe ule tencionet ndermjet paleve dhe te beje palen te heqe dore nga perdorimi i 

forces ne nje konflikt potencial.543

                                                           
543  Karta e OKB-se  Tirane 1993, f.21 neni 33 i Kartes se OKB-se. 

 Paqeruajtja –(peace keeping)- Paqeruajta  

ndihmon ne parandalimin e konflikteve  dhe ne berjen e paqes. Paqeruajtja eshte nje 

menyre per te kontrolluar konfliktet ne rastet kur kercenohet paqja dhe siguria 

nderkombetare dhe pasi te jene perdorur mjetet politike per zgjidhjen e problemit. 

Keto lloj operacionesh marrin miratimin ne Keshillin e Sigurimit dhe drejtohen nga 

Sekretari i Pergjithshem i OKB-se. Shtetet marrin pjese vullnetarisht ne keto lloj 

operacionesh dhe mund te terhiqen ne cdo moment. Keto ushtare marrin pjese si 

force e paqes dhe mbajne kaska me ngjyre blu te OKB-se dhe me shenjat e OKB-se. 

Ruajtja e paqes dhe e sigurise ne bote perben nje nga ceshtjet me prioritare te OKB-
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se. Gjate luftes se Ftohte, struktura e Keshillit te Sigurimit (qe kerkon unanimitet mes 

pese anetareve te perhershem  pengonte Kombet e Bashkuara qe te luanin rol 

kryesor ne ceshtje qe ndikonin drejtpersedrejti mbi keto anetare. Keshtu , u zhvillua 

nje metode e re e qua jtur ˝ paqerua jtje ˝,  si nje menyre per te kufizuar hapesiren e 

konfliktit dhe per ta parandaluar ate qe te pershkjallezohej ne nje konfrontim te 

Luftes se Ftohte.  Pra mundesa e zbatimit te disa normave te Kartes ka zhvilluar kete  

praktike te nderyrjes se OKB-se.544 Operacionet paqeruajtese te OKB-se jane dy 

llojesh. Ne llojin e pare kemi operacione ku institucione shumepaleshe si Kombet e 

Bashkuara synojne te kontrollojne konfliktin mes dy shteteve permes forces 

ushtarake te nje pale te trete. Keto trupa ushtarake perdoren per parandaluar 

pershkallezimin e konflikteve dhe per te ndare palet nderluftuese deri ne zgjidhjen e 

mosmarreveshjes. Keto trupa veprojne nen patronazhin e Kombeve te Bashkuara , 

duke mbikqyrur marreveshjet, ndalimin e luftimeve, perpjekjet per te ruajtur 

armepushimin si dhe duke u pozicionuar fizikisht ne nje zone ndermejt paleve 

luftuese.545 Operacionet peace-keepings vendosen nga Keshilli i Sigurimit i OKB-se 

me pelqimin e ushtruesit te sovranitetit territorial (shtetit) ose te paleve ne konflikte 

cilet kane ne perberje forca ushtarake  dhe personel civil e policor te siguruar nga 

shtete anetare te kontrolluara nga Keshilli me ne krye Sekretatin e Pergjithshem dhe 

ne planin operativ keto forca duhet te veprojne me paanshmeri dhe te perdorin 

armet per tu mbrojtur personalisht ose per te perballur sulmet ushtarake te drejtuara 

qe pengojne realizimi e mandatit te tyre.546

                                                           
544 Pietro Gargiulo, Artikulli : Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere:  

 

      Riflessioni sull´usa della forza e la tutela dei dirritti umani, La Comunita Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale 
Scientifica SRL f. 639-669 
545  Karen A. Mingst, Bazat e Merredhenieve Nderkmbetare, Tirane  2008  
546   Pietro Gargiulo, Artikulli : Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere:  
      Riflessioni sull´usa della forza e la tutela dei dirritti umani, La Comunita Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale 
Scientifica SRL f. 639-669 
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Ne periudhen pas Luftes se Ftohte, paqeruajtja e OKB-se eshte zgjeruar per te 

trajtuar lloje te ndryshme konfliktesh dhe per te marre pergjegjesi te reja. 

Operacionet e llojit te pare trajtojne konflikte ndershteterore, veprimtarite e grupit te 

dyte te paqeruajtjes reagojne ndaj luftes civile dhe trazirave te brendshme . Keshtu 

kemi UNPROFOR  (Forca Mbrojtese e OKB-se) ne ish –Jugosllavi (Kroaci, Bosnje, 

Maqedoni ne vitete 1992-1995 dhe UNMIK misionin e OKB-se ne Kosove 1999- ne 

vazhdim. 547. Reagimet e bashkesise nderkombetare ne nje shakelle te madhe jane 

percaktuar nga konteksti i vecorive te cdo rasti dhe te rreshtimeve politike 

ideologjike karakteristike e Luftes se Fohte.548

                                                           
547 Po aty  

  Vezhgimi dhe paqeruajtja Ketyre lloj 

operacionesh u jepen edhe pergjegjesi te tjera si ndihmat humanitare, carmatosja e 

paleve nderfultuese, vezhgimi per respektimin e te drejtave te njeriut,vezhgimin e 

zgjedhjeve, cmininin e zonave te minuara si  dhe pjesemarrja aktive e policeve dhe 

ushtareve te Kombeve te Bashkuara e deri ne ndihmesa per rindertim. Por jo te 

gjitha operacionet paqeruajtese te OKB-se kane qe ne sukseshme.  Shembuj jane 

genocidi ne Ruanda dhe situate ne Bosnje. Ne rastet kur perfshirja e Kombeve te 

Bashkuara nuk eshte e mundur Keshilli autorizon organizata te tjera sic eshte NATO 

apo koalicionet e shteteve vullnetare  qe te ndermarrin detyrat e paqeruajtjes. Forcat 

paqeruajtese te Kombeve te Bashkuara gjenden ne Kosove gjithashtu eshte i 

pranishem edhe misioni i NATO-s   Vendosja e paqes pas konfliktit – eshte krijimi i 

strukturave dhe marrja e masave per te perforcuar paqen si krijimi i marredhenieve 

reciproke e te sigurta ndermjet ish paleve ne konflikt  pas mbarimit te konfliktit. Nje 

rol te rendesishen per paqen kane edhe projektet e bashkepunimit te cilat do te rrisin  

besimin e ndersjellte. Kjo ne vetvete perfshin programe dhe mekanizma politik, 

njerezore, zhvillimore dhe natyrisht programe per te drejtat e njeriut, rintegrimin e 

548 Pietro Gargiulo,  Artikulli : Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere, La Comunita 
Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale Scientifica SRL f. 639-669 
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refugjateve dhe te ushtarakeve ne jeten normale,cminimin, rindertimin e 

infrastruktures dhe te ekonomise si dhe reabilitim social. Ky eshte nje proces i gjate 

dhe trashegimia e konfliktit mund te qendroje per breza te tere ne komunitete.  

Ndertimi i paqes eshte nje teresi iniciativash te aktoreve te ndryshem si nga qeveria 

ashtu edhe nga shoqeria civile qe kane te bejne me shkaqet e konfliktit dhe synojne 

mbrojtjen e personave civile si perpara, gjate dhe pas konfiktit. Paqendertuesit 

ndihmojne palet nderluftuese te gjejne menyren e cila do tu mundesoje atyre 

zgjidhjen e mosmarreveshjeve te ndryshme pa gjakderdhje, ata perdorin negociatat, 

ndermjetesimin ne vend te konfrontimit dhe te dhunes per te zgjidhur konfliktet. Ne 

fund  te fundit synimi i  i ndertueseve te paqes eshte te pakesojne dhe te zhdukin 

shpeshtesine dhe ashpersine e nje konflikti te dhunshem. Te gjitha keto synojne qe 

paqja te jete e qendrueshme. Chic Dambach, President & CEO, Alliance for Peacebuilding  

549

                                                           
549 

 Te gjiha keto perpjekje per organizimin dhe rivendosjen e paqes organizohen ose 

bashkerendohen ose ndiqen nga Kombete e Bashkuara. Ne rastet kur kercenohet apo 

prishet  paqja dhe siguria nderkombetare dhe kur mjetet paqesore nuk kane dhe 

rezultat  per ta rivendosur paqen dhe sigurine me miratimin e Keshillit te Sigurimit 

bazuar ne Pjesen 7 te Kartes se OKB-se neni 42 atehere K.S. mund te realizoje masat e 

nevojshme per ruajtjen apo rivendosjen e paqes boterore dhe te sigurise 

nderkombetare duke perdorur forcat e aramatosura tokesore, ajrore dhe ujore. Ne 

keto masa perfshihen demonstrimet e forces, bllokada dhe angazhime te tjera te 

forcave te armatosura  tokesore, ajrore dhe ujore. Por kjo lloj mase mund te zbatohet 

veten ne ato raste kur mjetet per zgjidhjen paqesore nuk kane dhene rezultat. 

Diplomacia parandaluese synon te zgjidhe mosmarreveshjet  perpra  se ato te 

perdorin dhunen e te cojne ne nje konflikt te dhumshem. Berja e paqes dhe 

paqeruajtja jane te nevojshme per ndalimin e konfliktit dhe ne vendosjen e nje paqeje 

http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/touv5338.htm 

http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/touv5338.htm�
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te qendrueshme.  Edrejta e vetmbrojtjes dhe OKB-ja.  Kjo e drejte eshte nje zhvillim 

i rendesishem ne kuadrin e OKB-se. Karta e OKB-se parashikon nje sistem te tere te 

sigurimit kolektiv qe mund te quhet e drejta e vetmbrojtjes.  Funksionet qe OKB-ja,  

ka ne baze te Kreut VII per ruajtjen e paqes dhe te sigurimit nderkombetare, 

nenkuptojne qe ajo te kunderveproje kunder cdo akti te agresionit. Kompetencat dhe 

pergjegjesite ne baze te Kartes i njihen Keshillit te Sigurimit dhe Asamblese se 

Pergjithshme por ne praktike keto dispozita nuk kane gjetur zbatim universal per 

shkak te parimit te unanimitetit te pese anetareve te perhershem te K.S.550

Nderhyrja humanitare -Nje forme e re nderyrje.  Ne sistemin nderkombetar shtetet 

jane aktoret kryesore dhe nga pikepamja e se drejtes nderkombetare ekzistojne disa 

pengesa per nderhyrjen sic eshte sovraniteti shteteror. Zhvillimet dhe ndryshimet ne 

sistemin nderkombetar kane cuar ne lindjen e mendimit per rishikimin e disa 

parimeve themelore te saj te cilat i ben te nevojshme rendi nderkombetar. Tencioni 

ndermjet perparesise se parimit te sovranitetit shteteror  dhe vlerave te tjera te cilat e 

sfidojne kete parim  eshte njera nga ceshtjet me te diskutueshme ne te drejten 

nderkombetare. Njera nga keto vlera eshte edhe respektimi i te drejtave te njeriut te 

cilat si fushe e se drejtes nderkombetare filluan te zhvilloheshin pas Luftes se Dyte 

Boterore. 

 

551

                                                           
550 Arben Puto, E drejta Nderkombetare Publike, Tirane 2010 f. 499 

 Dimensioni ne rritje dhe rregullimet nderkombetare te ketyre te drejtave 

kane bere qe keto te drejta te jene ne plan te pare. Megjithese  parimi i sovranitetit 

dhe i mosnderhyrjes ne punet e brendshme te shtetit i ruajne vlerat e tyre ka nje 

kompromis nderkombetar  qe mban parasysh se nderyrja e OKB-se ne rastet kur 

shkelen te drejtat njerezore duhet te jete me teper  reaguese. Nderyrja humanitare 

eshte ne ato raste kur nje shtet nderhyn kundrejt nje shteti tjeter ne te cilin shkelen ne 

menyre masive te drejtat e njeriut duke perdorur forcen. Nderyrja humanitare 

551  Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut OSCE-ODIR  
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nenkupton perdorimin e forces nga nje shtet, nga nje grup shtetesh ose nga nje 

organizate nderkombetare ne ato raste kur ka shkelje sistematike te te drejtave 

njerezore dhe vuajtje te medha njerezore me qellim qe te mbroje shtetasit e atij vendi 

ku behet nderhyrja.  Nderyrja humanitare eshte perdorimi i forces nga nje shtet apo 

nga nje grup shtetesh per ti dhe fund dhunimit te papranueshem te te drejtave te 

njeriut ne ate vend. 552 Kur kemi nderhyrje te njeashme me perdorimin e forces dhe 

pa pelqimin e shtetit ndaj te cilit nderyhet gjendemi perpalle diskutimi te 

ligjshmerise apo paligjshmerise se kesaj nderhyrje. Dabati per ligjshmerine apo 

paligjshmerine e nderhyrjes ne nje mase te madhe karakterizohet nga rendi 

mormativ per perdorimin e forces me synim ruajtjen e paqes dhe sigurise 

nderkombetare I themeluar ne rendin juridik nderkombetar duke filluar qe nga 

Karta e OKB-se e deri ne praktiken e shteteve ne marredheniet nderkombetare 

gjithashtu edhe ne doktrine.553

Nderyrja humanitare sipas se drejtes nderkombetare Pra nderhyrja humanitare 

eshte nje nderhyrje ushtarake, qe behet per te arritur objektiva humanitare dhe jo 

strategjike.  Sipas Robert Kolb nderyrja humanitare mund te perkufizohet si 

perdorimi i forces me synim parandalimin ose per tiu kundervene dhunimit te te 

drejtave me themelore te njeriut (ne vecanti vrasjeve masive dhe genocidit) ne nje 

vend apo ne nje shtet te trete, me kusht qe viktimat te mos jene shtetas  te shtetit 

nderyres dhe kur per kete nuk ka ndonje autorizim te dhene nga ndonje organizate 

nderkombetare kompetente sic jane Kombet e Bashkuara nepermjet Keshillit te 

Sigurimit. Nese eshte dhene pelqimi per nderyrje nuk i referohemi koncepit te 

 

                                                           
552 Pietro Gargiulo,  Artikulli : Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere: Riflessioni sull´usa 
della forza e la tutela dei dirritti umani La Comunita Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale Scientifica SRL f. 639-
669 
553 Po aty 
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nderyrjes humanitare por nderyrejs me ftese-554 sic ishte rasti i Shqiperise ne 1997 

gjate emergjences humanitare ku qeveria e Pajtimit Kombetar zyrtarisht kerkoi 

dergimin e nje force ushtarake nderkombetare paqesore ne Shqiperi. (Ku per shkak 

te kosit dhe pasigurise ne vend  dhe deshtimit te firmave piramidale bene qe Keshilli 

i Sigurimit te kalonte Rezoluten 1101 (1997). Kjo Rezolute percaktoi se situata ne 

Shqiperi perbente kercenim per paqen dhe sigurine ne rajon dhe autorizoi Italine per 

te kryesuar forcat nderkombetare me qellim lehtesimin dhe dhenien e asistences 

humanitare.) Nderyrja humnaitare eshte bazuar ne vlerat njerezore te bashkesise 

nderkombetare. Karta e OKB-se ndalon nderhyrjen por lejon te drejten e vet-

mbrojtjes ne rast te konfliktit te armatosur. Rritja e nderhyrjeve humanitare 

pasqyron nje pranim te gjere te doktrinave universale si ajo e te drejtave te njeriut 

dhe faktin se mbeshtetja demokratike per veprime luftarake, gjithnje e me shume 

mund te mobilizohet ne baze ten je kauze morale. Nderyrja humanitare eshte 

konsideruar si e justifikuar ne rrethanat e meposhtme. Ne rastin e nje abuzimi te 

madh te te drejtave te njeriut (debimi ose shfarosja e nje numri te madh njerezish te 

pambrojtur). Kur keto abuzime me te drejtat e njeriut kercenojne sigurine e shteteve 

fqinje. Kur mungesa e demokracise dobeson parimn e vete-vendosjes kombetare. 

Kur menyrat diplomatike nuk funksionojne dhe kur kostoja e nderhyrjes eshte me e 

ulet se kojstoja e mosnderhyrjes. Kritikes e kesaj nderyhrje humanitare kane nxjerr 

ne pah pikat e dobeta te saj ku permendin se 1- Cdo dhunim i sovranitetin te shtetit 

dobeson rregullat e krijuara te rendit boteror. 2 Nderhyrja ushtarake e perkeqeson 

situaten, ose i detyron fuqite qe nderhyejne/te perfshihen per nje kohe me te gjate ne 

konflikt.555

                                                           
554 Dr. Robert Kolb,  Artikulli:  Note on Humanitarian  Intervention. f.8  

 Pengesat per nderyhrje humanitare jane parimi i sovranitetit shteteror,i 

mosnderhyrjes ne punet e brendshme te nje shteti. Nga ana tjeter vlerat njerezore qe sfidojne 

keto parime perbejne nje nga temat me te debatueshme ne te drejten drekombetare. Megjithate 

555 Andrey Heywood,  Politika, Tirane  2008 
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bota (sistemi nderkombetar ) nuk mundet dhe nuk duhet te rrije duarkryq  duke jetuar ne nje 

bote ku shkelen sistematikisht dhe ne menyre masive te drejtat e njeriut dhe dhunohet 

popullsia e pambrojtur. Nderyrja humanitare eshte zbatur ne praktiken nderkobetare 

te shteteve pas periudhes se Luftes se Dyte Boterore duke perbere nje sfide per 

rendin boteror me parimet westfaliane te sovranitetit shteteror dhe te mosnderyrjes 

ne punet e brendshme. Kjo lloj nderyrje ka dy forma 1- Nderhyrjet e autorizuara nga 

Keshilli i Sigurimit i OKB-se dhe 2-  nderyrjet e njeanshme/pra ato lloj nderhyrjesh 

qe nuk arrijne te marrin miratimin ne Keshillin e Sigurimit te OKB-se. Per nderhyrjet 

e autorizuara nga Keshilli i Sigurimit nuk ka ndonje debat nderkombetar persa i 

perket ligjshmerise se ketyre nderhyrjeve pasi keto marrin legjitimitet me 

miratimin/autorizimin ne Keshillin te Sigurimit. Debati nderkombetar behet per 

nderhyrjet e njeanshme persa i perket ligjshmerise se saj dhe prioriteteve ne Karten e 

OKB-se. Ne Karten e OKB-se a ka perparesi mbrojtja e te drejtave njerezore apo 

ruajtja e paqes dhe sigurise ne bote ? Debatet ne lidhje me kete ceshtje e kane ndare 

me dysh bashkesine nderkobetare persa i perket qendrimeve. Synimi kryesor i 

komunitetit nderkombetar ka qene mbrojtja e paqes dhe e sigurise ne bote per 

shakak te vuajtjeve nga mizorite e luftes.  Neni 2/4 te Kartes se OKB-se  ben  ndalim  

e kercenimit per perdorim force apo te perforimit te forces kunder teresise 

territoriale dhe pavaresise politike ne menyre te papajtueshme ne qellimet e 

Kombeve te Bashkuara.556

                                                           
556 Pietro Gargiulo, Artikulli: Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere: Riflessioni sull´usa 
della forza e la tutela dei dirritti umani La Comunita Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale Scientifica SRL f. 639-
669 

 Neni 4. Te gjithe anetaret ndalojne ne marredheniet e tyre 

nderkombetare çdo kercenim apo pedorim dhune, qe drejtohet kunder 

paprekshmerise territoriale apo pavaresise politike te nje shteti ose qe bie ndesh me 

qellimet e Kombeve te Bashkuara.  Ne lidhje me kete norme ekzistojne dy raste 

perjashtimore rasti i vetmbrojtjes dhe veprimet e autorizuara nga Kombet e 
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Bashkuara. Shqetesimi ne rritje i opinonit publik  boteror per shkallen e shkeljes se te 

drejtave te njeriut i con shtetet te justifikojne perdorimin e forces per mbrojtjen e te 

drejtave njerezore ashtu sic ndodhi ne Kosove . Por perseri neni 2 /4 i Kartes se OKB-

se  ndalon perdorimin e forces dhe madje edhe te drejtat njerezore e vene ne dyshim 

bazen e mjaftueshme per te justifikuar arbitraritetin e perdorimit te forces.557 

Perdorimi i forces/rastet e nderhyrjes eshte i lejueshen ne ato raste kur  eshte ne 

perputhje  me qellimet e Kartes  se OKB-se. Pra perdorimi i forces eshte i lejueshem 

per te mbrojtur disa te drejta te cilat jane te percaktuara ne Karten e OKB-se si ne 

nenin 1 nese nuk ekziston asnje menyre tjeter per ti mbrojtur ato. Nga ana tjeter njeri 

nga qellimet e Kartes se OKB-se eshte te mbroje dhe te promovoje te drejtat dhe lirite 

themelore te njeriut. Prandaj nderyrja humanitare duhet te jete ne perputhje me 

qellimet e Kartes. Shtetet ndalohen rreptesisht nga kercenimi per perdorim force dhe 

perdorimi i forces kunder pavaresise politike dhe teresise territoriale te cdo shteti  

dhe per me teper jane te ndaluara te perdorin apo te kercenojne me perdorimin e 

forces ne cilendo meyre tjeter e cila nuk eshte ne perputhje me qellimet e Kombeve te 

Bashkuara.558

Ne Karten e OKB-se ka dy perjashtime persa i perket ndalimit te perdorimit te 

forces. Ne nenin 51 mbron te drejten e natyrore vetjake apo kolektive te vet-mbrojtjes 

nese nje sulm i armatosur ndodh kunder nje anetari te OKB-se, derisa Keshilli i 

Sigurimit te kete marre masat e nevojshme per te ruajtur paqen dhe sigurine si dhe 

te jete dhene autorizimi i Keshillit te Sigurimit per te vepruar ne menyre te tille. 

Nderkohe qe qellimi i nenit 2/4 merr marasysh se Karta nuk i pengon shtetet te 

perdorin te drejten natyrore te vet-mbrojtjes e cila ka ekzistuar ne te drejten 

zakonore nderkombetare. Nga kjo pikepamje eshte pranuar se Karta lejon 

perdorimin e forces kur dhunohet teresia territoriale, pavaresia politike, jetet dhe 

 

                                                           
557 Berat Lale Hacioglu,  Gazi University,  Law Faculty Rewiev,  C.IX , 2007 f.777-813 
558 Pa aty  
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pronat e shtetasve te tij dhe pavaresia ekonomike e shtetit. Ndalimi per te nderhyre 

ne nenin 2/7 te Kartes se OKB-se eshte me i gjere se ne nenin 2/4 te saj. Qellimi i ketij 

neni eshte qe te ndaloje jo vetem perdorimin e forces se armatosur kunder territorit 

te nje shteti por edhe te ndaloje format e tjera te nderyrjes si nderyrjet e lidhura me 

ceshtjet ekonomike apo sociale. Sipas Kreut VII te Kartes mund te merren  masa 

ushtarake ose ekonomike nga Keshilli i Sigurimit i K.B. kunder nje shteti  ne menyre 

qe te ruhet apo rivendoset paqja dhe siguria nderkombetare. Neni 41 i Kartes sipas te 

cilit Keshilli i Sigurimit mund te vendose masa te cilat nuk perfshijne perdorimin e 

forces se armatosur te cilat jane thelbesore per ruajtjen apo rivendosjen e paqes dhe 

te sigurise nderkombetare. Po keshtu sipas nenit 42 nese masat e nenit 41 nuk do te 

jene te  mjaftueshme atehere K.S. mund te vendose te marre masa ushtarake. Neni 43  

Nga njera ane sipas Kartes asnje shtet nuk do te perdore forcen kunder nje shteti 

tjeter dhe nese kjo ndodh forcat e OKB-se do te reagojne  ndaj ketij veprimi por nga 

ana tjeter nese Kombet e Bashkuara nuk mund te marrin masa kunder shtetit i cili 

sulmon, shteti i sulmuar mund  te zbatoje parimin e vet-vendosjes te parashikuar 

nga neni 51.559

                                                           
559 Po aty  

  Te drejtat e njeriut jane parapare ne Karten e Kombeve te Bashkuara 

por ato kane nje rol dytesor kur krahasohen me dispozitat qe bejne fjale per paqen 

dhe sigurine. Pra te gjitha rastet parashikojne nderhyrjen me miratimin e Keshillit te 

Sigurimit dhe debati fillon me menyren e nderyrjes se NATO-s ne Kosove e cila nuk 

mori miratimin ne Keshillin e Sigurimit.  Ne nje bote qe sa vjen e behet me 

ndervarur, amerikanet kane nje ndikim ne rritje per faktin se si vendet e tjera 

qeverisin apo keq-qeverisin veten e tyre. Sa me i madh dhe sa me i nderlidhur te jete 

komuniteti i kombeve qe zgjodhen format demokratike per qeverisjen, aq me te 

sigurte dhe te begatshem do te jene amerikanet.   
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Doktrina e re e nderyrjes humanitare qarteson pohimin pse bindjet humane perbejne 

nje pjese aq integrale te tradites amerikane, ku jo vetem thesari, por edhe me ne 

ekstrem,vete jetet njerezore lipsen te rrezikohen jete per t´i vendikuar keto kudo ne 

bote. Asnje komb tjeter nuk ka parashtruar qellime te tilla, te cilat te rrezikojne qe 

Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tyre te jene ne rolin e policit boteror. 

Afrimimi retorik i doktrines se nderyrjes se perhershme u shpreh sidomos qarte ne 

triumfin e operacionit te NATO-s ne Kosove. Kryeministri britanik Toni Blair e 

shpalli misionin e Kosoves si nje fitore e forcave ˝ progresive ˝ ne politiken e jashtme  

duke zevendesuar konceptet e vjetra tradicionale: 560

Ko lufte ...u zhvillua per nje parim themelor te nevojshem per perparimin e 

njerezimit: qe cdo qenie njerezore, pavaresisht nga rraca, feja apo lindja gezon nje te 

drejte te patjetersueshme per te jetuar te lire nga persekutimi.

 

561

Kancelari Gerhard Shreder i Gjermanise, mbajti te njejten pikepamje, madje edhe me 

fuqishem:“ Aleanca duhet te tregonte...qe i dobeti gjen nje mik te forte ne NATO dhe 

nje aleat i gatshem dhe me vullnet per te mbrojtur te drejtat e tyre njerezore. 

Presidenti Klinton perdori nje formulim me te pergjithshem : 

  

Ne, atehere, mund t´u themi njerezve ne bote: kudo qe jetoni, ne Afrike, ne Europen 

Qendrore apo kudo tjeter, ne rast se dikush perndjek qytetare te pafajshem dhe 

perpiqet t´i vrase ne mase, per shkak te rraces, sfondit te tyre etnik, apo besimit te 

tyre, e nese kjo eshte ne fuqine tone per ta ndaluar ne do ta ndalojme. NATO nen 

udhehqjen amerikane, bombardoi Jugosllavine per shtatedhjete e tete dite rresht, 

njezet e kater ore ne dite, qe ne thelb ti jepte fund dhunimeve te te drejtave te njeriut 

nga Jugosllavia ne Kosove, per te transferuar autoritetin nga Serbia ne shumicen e 

popullsise etnikisht shqiptare. Kosova ishte kulmimi i nje numri nderhyrjesh te 

                                                           
560 Henry Kissinger,   A ka nevoje Amerika per nje politike te jashtme?  Tirane 2004, f.385 
561 Po aty    Kissinger i referohet  fjales se Kryeministrit TonyBlair,  pas ndalimit te bombardimeve te NATO-s  
     ne  Jugosllavi, Londer 10 qershor 1999 f. 385 
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kryera ne emer te te drejtave te njeriut dhe vlerave te tjera njerezore.562  Po keshtu 

sipas Kissinger per te ngulitur nderhyrjen humanitare si nje perparesi kryesore ne 

politiken e jashtme amerikane, duhet te permbushen kater kushte: parimi duhet te 

jete universalisht i aplikueshem; nderyrja duhet te coje ne veprime qe mbeshteten 

nga opinioni i brendshem amerikan; nderhyrja duhet te gjeje rezonance ne 

komunitetin nderkombetar; nderhyrja duhet te kete nje lloj marredhenie me 

kontekstin historik.  Ne Ballkan, hendeku midis vlerave amerikane dhe kontekstit 

historik provoi te ishte i pamundur te mbyllej. SH.B.A –te nderhyne ne Bosnia ne 

fund te nje lufte shtazarake midis grupeve te ndryshme etnike. Kur nderhrja 

ushtarake pati sukeses dhe marreveshjet e Dejtonit, te negociuara ne 1995, i dhane 

fund luftes, Shtetet e Bashkuara u perballem me zgjedhjen e dy parimeve qe kane 

formezuar politiken e saj te jashteme te pakten qe nga Willson-i : parimi i 

papranueshmerise se forces per te cuar ne ndryshim nderkombetar dhe parimi i 

vetevendosjes. Shume-etniciteti kerkonte nje Bosnia te bashkuar, te perbere nga 

serbet, kroatet dhe myslimanet. Vetevendosje nenkuptonte ndarjen e Bosnjes ne tre 

grupe etnike. Dilema u ngrit se Bosnja kishte qene nje nen-ndarje administrative e 

Jugosllavise shume-etnike por ndryshe nga njesi si Kroacia apo Sllovenia, ajo ne 

vetevete ishte etnitet shume-etnik e perbere nga kroatet, serbet dhe myslimanet, 

urrejtja e ndersjellte e te cileve kishte shkaktuar  ne menyre vendimtare shperberjen 

e shtetit jugosllav. Nderhyrja humanitare ne Bosnja shprehu refuzimin e 

demokracive perendimore per te toleruar spastrimin etnik, gjenocidal prane kufirit 

te tyre, ne rajone me te cilat ato kane patur lidhje historike. Por rezultati politik i 

kembenguljes per nje shtet shume etnik, qe dy nga kombesite e perfshira nuk e 

pranuan hapur, nuk ishte i diktuar nga parime humanitare.563

                                                           
562 Po aty f.386 

 Ndersa ne Kosvoe 

perfshirja amerikane filloi kur, ne javet e tij te fundit ne zyre, ne dhjetor 1992, 

563 Henry Kissinger,  A ka nevoje Amerika per nje politike te jashtme, Tirane 2004 f.404-405 
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a dministra ta  e Xhorxh H W .  Bush pa ra la jmeroi Milloshevicin qe, n̋e ra stin e nje 

konflikti ne Kosove te shkaktuar nga veprimi serb, Shtetet e Bashkuara do te ishin te 

pergatitura te angazhonin force ushtarake kunder serbeve ne Kosove dhe ne vete 

Serbine.˝564 Me 1999 NATO bombardoi Serbine dhe u fut ne Kosove.  Pertej ketyre 

megjithese behet fjale per mbrojtjen e jeteve njerezore nderyrja humanitare ne rastin 

e Kosoves ka ndare apinion nderkombetar ne qendrime pro dhe kunder kesaj 

nderyrjeje. Kundershtaret e kesj nderyrje jane te mendiminit se interpretimi i nenit 

2/4 dhe 2/7 per lejimin e nderyrjes humanitare se perjashtimi do te jete shkas per 

keqperdorime.  Sipas tyre njeri nga shembujt e keqperdorimit eshte rasti i Irakut. 

Operacioni i Paqes i cili u realizua nen udheheqjen e SH.B.A-ve ne Irakun Verior 

perben nje nderyrje ne punet e brendshme te Irakut. Per pasoje nderyrja eshte e 

jashteligjshme  dhe ne kundershtim me Karten e Kombeve te Bashkuara.  Persa i 

perket nderyrjes humanitare ne te drejten nderkombetare autoret e ndryshem 

mbajne qendrime te ndryshme. Por argumentet thelbesore te perkrahesve dhe te 

kundershtareve te nderyrjes humanitare jane perqendruar ne Karten e OKB-se ne 

interpretimet dhe ne kundveshtrimet e Kartes.565

                                                           
564 Po aty f. 408  

 Si pas kundershtareve  Karta e ben 

te qarte se perdorimi i forces nga nje shtet kunder nje shteti tjeter eshte e ndaluar dhe 

nga e cila perben perjashtim vetem rasti i vet-mbrojtjes. Sipas kundershtareve 

zgjidhjet ne kundershtim me Karten mund te rrisin shkallen e abuzimit te perdorimit 

te forces persai perket prirjeve politike dhe politikes nderyreses/intervenuese nga 

fuqite e medha. Sipas perkrahesve ato sjellin disa argumenta. Se pari shprehen ata se 

nderhyrja nuk drejtohet as kunder teresise territoriale dhe as kunder pavaresise 

politike te shtetit ne te cilin behet nderyrja dhe si e tille nuk eshte ne kundershtim me 

nenin 2/4 te Kartes. Gjithashtu ata argumentojne se Karta nuk mbron vetem nje vlere 

po disa vlera ku perfshihet edhe mbrojtja e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut. 
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Mbrojtja e te drejtave te njeriut gjithnje e me shume eshte bere ceshtje e OKB-se dhe 

sot shikohet si njeri nga elementet themelore te rendit ligjor nderkombetar. Se dyti 

ne ato raste kur ka shkelje te renda dhe masive te te drejtave dhe lirive themelore te 

njeriut dhe mizori masive atehere argumentojne ata sovraniteti duhet ti nenshtrohet 

imperatives humanitare. Me fjale te tjera se paku ne rastet me ekstreme te vendoset 

nnje barazpeshim ndermjet minimizimit te konfliktit dhe mbrojtjes se te drejtave te 

njeriut. Sipas tyre rritja e ndjeshmerise ndaj te drejtave njererzore ne mbare boten i 

ben te patolerueshme dhunimet masive te te drejtave te njeriut. Nga ana tjeter 

veprimet e OKB-se mund te mos i pergjigjen ne kohen e duhur dhe ne menyre 

efektive krizes hunamitare. Me ne fund ato shtojne edhe nje argument i cili ka nje 

ngjyrim me emocional dhe moral i cili eshte ndoshta edhe me imperativ  ˝a duhet qe 

bashkesia nderkombetare te rri duarkryq, nderkohe qe miliona qenie njerezore 

masakrohen vetem sepse ne Keshillin e Sigurimit nje anetar i perhershem shtrin 

doren e tij mbrojtese mbi keqberesin ˝ ? Keto lloj arguemtesh jane riprodhuar me te 

gjitha adaptimet e tyre perkatese ne lidhje me nderyrjen humanitare ne Kosove. Disa 

utore mbajne nje qendrim negativ ne pergjithesi ose te pakten perkundrejt ketij rasti 

te vecante (Kosoves) , ndrersa te tjere shkojne edhe me tej dhe shikojne ne nje 

praktikim te ri nje norme ne zhvillim te se drejtes zakonaore nderkombetare.566

 

  

A mund te flitet per nje te drejte te re nderkombetare ? 

Megjithe rritjen e ndeshmerise ndaj te drejtave te njeriut, perseri mungon nje pranim 

i pergjithshem i kesaj nderhyrje dhe nuk eshte e kodifikuar ne nje doktrine te se 

drejtes nderkombetare apo te se drejtes zokonore  nderkombetare. Kjo nuk ka arritur 

as statusin e nje norme ne politiken nderkombetare per te udheqehur praktiken e 

shteteve. Nje nga risite dhe interesat e 2005 World Summit Outcome ishte dokumenti i 

                                                           
566 Dr. Robert Kolb, Artikulli : Note on Humanitarian Intervention f. 8 
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aprovuar dhe i bazuar mbi parimin responsability to protect- pergjegjesia per te 

mbrojtur. Sipas ketij parimi shtetet kane pergjegjesine per te mbrojtur shtetasit e vet 

nga katastrofat si nga dhunimi masiv i te drejtave te njeriut dhe ne rastet kur shtetet 

nuk kane mundesi per ti mbrojtur apo nuk kane vullnetin atehere veprimi do te 

ndermerret nga bashkesia e gjere nderkombetare. Pra masat jane si nga nje shtet 

ashtu edhe nga nje grup shtetesh dhe keto masa nuk perjashtojne perdorimin e 

forces ushtarake.567

Koncepti i sigurise njerezore shpreh domosdoshmerine e garantimit te lirive 

individuale nga cdo lloj forme e pasigurise dhe si pasoje detyra e shtetit nuk eshte 

vetem te garantoje dhe  mbroje kufijte por  edhe te kontribuoje per mbrojtjen e cdo 

individi, te shtetasve te tij dhe te tjere qe ndodhen ne te. Ky koncept sjell per shtetin 

nje pergjegjesi te dyfishte: nje pergjegjesi te jashtme per te respektuar sovranitetin e 

shteteve te tjera dhe nga ana tjeter nje pergjegjesi te brendshme per te garantuar 

dinjitetin dhe te drejtat e cdo individi ne ate shtet.

  

568 Sipas disa autoreve kjo levizje 

eshte pershkruar si nje revolucion... ne ceshtjet nderkombetare. Ne fakt kjo eshte nje 

perpejkje per te shuar tencionin ndermjet konkurimit te sovranitetit dhe te drejtave 

te njeriut duke gjetur nje konsensus rreth parimeve qe do te udheheqim mbrojtjen e 

njerezve te rrezikuar.569

                                                           
567 Pietro Gargiulo Artikulli Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere: Riflessioni sull´usa della 
forza e la tutela dei dirritti uman La Comunita Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale Scientifica SRL f. 639-669 

 Responsability to Protect Parimet e nderhyrjes ushtarake  1-

Kauza e drejte 2- Parimi parandalues i shkelejve 3- Autoriteti i duhur  4- Parimet 

operacionale. Nderhyrja humanitare per qellime humanitare eshte nje mase e 

jashtezakonshme dhe perjashtimore.  1--Ne menyre qe kjo  te  legjitimohet duhet  te 

ekzistojene rretahna te tilla si humbja ne nje shkalle te medhe te jeteve njerezore 

qofshin keto me qellime genocidi ose jo si dhe spastrime etkine te nje shkalle te 

madhe. 2—Tek parimi i parandalimit ka kater elemente qellimi i drejte i nderyhrjes 

568 Po aty  
569 Alex J. Bellamy & Nicholas J. Wheeler Artikulli Humanitarian Intervention in Worlds Politics  
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duket te jete te ndaloje vuajtjet njerezore. Nderhrja ushrtarake duhet te jete opsioni i 

fundit qe do te thote qe te gjitha mjetet e tjera te zgjidhjes paqesore te krizes te jete 

ezauruar dhe te mos kene arritur sukses per zgjidhjen e krizes. Menyre proporcionale 

qe do te thote se shkalla, kohezgjatja dhe intensiteti i aksionit ushtarak te planifikuar 

duhet te jete minimuni i domosdoshem per te siguruar mbrojtjen e njerezve. Nje te 

ardhme te asyeshme pra duhet qe ndalimi i vuajtjeve njerezore te kete sukses pra qe 

rezultatet e veprimit nuk duhet te jene me te keqija se ata te mosveprimit. Persa i 

perket autoritetit te duhur per te bere nderhyrjen raporti i referohet Keshilli te 

Sigurimit duke thene se nuk ka autoritet me te pershtatshem se K.S. i OKB-se per te 

autorizuar nderhyrjen ushtarake me qellime humanitare. Keshilli i Sigurimit duhet 

te  marre masa me shpejtesi kur behen kerkesa per nderhyrje dhe kur ka deklarata 

per humbje masive te jeteve njereore ose spastrim etnik.  

Pese anetaret e perhershem te Keshillit te Sigurimit duhet te bien dakort qe te mos 

vendosin veton kur interesat e tyre shteterore nuk perfshihen per te ndaluar kalimin 

e rezolutes e cila do te autorizoje perdorimin e forces per qellime humanitare. Nese 

Keshilli i Sigurimit nuk angazhohet, e refuzon ose deshton atehere paraqiten dy 

opsione. 1- Shqyrtimi i ceshtjes nga Asamblea e Pergjithshme nepermjet sesionit 

special te emergjences sipas procedures Uniting for Peace. 2- angazhimi i 

organizatave rajonale te cilat gjithesesi do ti nenshtrohen kerkeses per autorizim nga 

Keshilli i Sigurimit. Per sa i perket  parimeve operative ato perfshijne 1- objektiva te 

qarte ; nje mandat te qarte  dhe preciz dhe burime te mjaftueshme per realizim. 2-

kapacitete ushtarake te perbashketa te forces shumekombeshe si unitetin e 

komandes.3 perdorim te kufizuar te forces objektivi eshte mbrojtja e njerezve dhe jo 

disfata e nje shteti 4- rregulla te pershtatshme angazhimi me konceptin operativ/ 

precize, proprcionale dhe ne perputhje te plote me te drejten nderkombetare 
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humanitare.570 Keshilli i Sigurimit ka miratuar Rezoluten per mbrojtjen e civileve ne 

konfliktet e armatosura (1674 (2006) duke rikonfirmuar paragrafin 138 dhe 139 te 

World Summit Outcome qe synon pergjegjesine per te mbrojtur popullsite nga 

genocidi, krimet e luftes, spastrimet etnike dhe krimet kunder njerezimit. 138 Cdo 

shtete ka pergjegjesine e vete per te mbrojtur nga genocidi, krimet e luftes, spastrimi 

etnik dhe krimet kunder njerezimit.  Bashkesia nderkombetare do te inkurajoje dhe 

do te ndihmoje shtetet per te ushtruar kete pergjegjesi dhe te mbeshtese Kombet e 

Bashkuara ne krijimin e aftesise per parandalimin e hershem. 139 Bashkesia 

nderkombetare nepermjet Kombeve e Bashkuara ka pergjegjesine qe te perdore 

mjetet e duhura diplomatike, humanitare dhe mjete te tjera paqesore ne perputhje 

me Kreun VI dhe VIII te Kartes se OKB-se per te ndihmuar mbrojtjen e popullsise 

nga krimet e luftes, spastrimi etnik dhe krimet e tjera kunder njerezimit. 571

 

 

Perfundime  

Promovimi dhe respektimi i te Drejtave te Njeriut i sherben sigurimit dhe fuqizimit 

te sigurise nderkombetare. Nga praktika e shteteve dhe sidomos ne rastin e 

shperberjes se ish-Jugosllavise pavaresisht se dhumini dhe shkelja e tyre behej 

brenda territorit te ketij shteti ishte e pamundur qe efekti i shkeljes se ketyre te 

drejtavete te mbahej  mbyllur mbreda kufijve te ketij shteti per shkak te vecorise se 

universalitetit dhe te patjetersueshmerise dhe me pas nderkombetarizimit te  tyre. 

Kjo coi ne trazira, konflikte te armatosura, refugjate, pra krijoi pasiguri ne rajon dhe 

angazhoi edhe Keshillin e Sigurimit te OKB-se qe e cilesoi situaten si kercenim per 

paqen dhe sigurine rajonale. Mund te themi se respektimi i ketyre te drejtave dhe nje 

politike e bazuar ne respektimin e ketyre  eshte parakusht per paqen dhe sigurine 

                                                           
570 Pietro Gargiulo Artikulli Dall´intervento umanitario alla responsabilità di proteggere: Riflessioni sull´usa della 
forza e la tutela dei dirritti umani La Comunita Internazionale Fasc 4 2007 Etitoriale Scientifica SRL f. 639-669 
571 Alex J. Bellamy & Nicholas J. Wheeler Artikulli Humanitarian Intervention in Worlds Politics 
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nderkombetare. Persa i perket nderyrjes humanitare sidomos ne rastin e Kosoves ka 

shume nga ata qe thojne se nderyrja e NATO-s ne Kosove ishte e jashteligjshme 

(perdorimi i forces pa miratimin e K.S. te OKB-se) por kishte legjitimitet moral (per 

shakak te mizorive dhe dhuminit masiv te te drejtave te njeriut). Ne rastin e Kosoves 

dhe nga pikepamja njerezore/morale duhej te behej nje nderyrje e tille, ndersa nga 

pikepanja se drejtes se nderhyrjes dhe ligjshmerise se saj paraqiten disa  mendime qe 

ndahen kryesisht ne pro dhe kunder. Ato sjellin argumente juridike kryesisht te 

bazuar ne Karten e OKB-se dhe mbi te drejten humanitare si ne rastet e  dhunimit 

masiv te te drejtave te njeriut. Pare ne zhvillimet e pergjithshme nderkombetare pas 

nderhrjes se NATO-s ne mund te  vezhgojme ngjarjet duke i pare ne prizmin e 

Rendit te Ri Boteror te shekullit 21-te sepse per here te pare pa nje vendim te K.S. te 

OKB-se nje force nderkombetare fillon operacionin ushtarak te nderyrjes per te 

vendosur paqen. Per here te pare nderhyhet ne punet e brendshme te nje shteti i cili 

nuk sulmon nje shtet tjeter por ndjek nje politike te brendshme mbi vecimin dhe 

spastrimin etnik. Per here te pare NATO- nderhyn ne nje ngjarje jashte kufijve te 

shteteve te saj anetare. Natyrisht qe NATO eshte nje organizate ekzekutive dhe nuk 

eshte nje forum nderkombetar ku te debatohet per te drejten nderkombetare dhe per 

diplomaci.  Vendimet e rendesishme per keto ceshtje dhe vendimet politike dhe 

diplomatike ne rang boteror merren po nga ato fuqi te medha qe i kane edhe 

kapacitet ekzekutive ( si NATO) ne ane e tyre.  Nepermjet ketyre, keto fuqi te medha 

boterore  kerkojne te vendosin autoritetin dhe peshen e tyre ne bote me ne krye 

SH.B.A me pas shtetet e tjera sipas peshes specifike  dhe interesave gjeopolitike qe 

kane ne arenen nderkombetare. Te gjitha normat nderkombetare per te drejtat e 

njeriut synojne te sigurojne qeniet njerezore qe te jetojne ne liri dhe dinjitet njerezore. 

Thelbi i sigurise njerezore eshte te respektoje te drejtat njerezore. Per perballimin e 

sfidave dhe arritjen e sigurise njerezore dhe respektimin e te drejtave te njeriut 
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paraqitet i domosdoshem bashkepunimi dhe nderveprimi midis subjekteve te se 

drejtes nderkombetare dhe aktoreve me peshe ne arenen nderkombetare. 
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Punimi do te kete si synim kryesor te analizoje te drejten e jetes ne kuadrin e 
konventes europiane te te drejtave te njeriut, duke dhene kuptimin e te drejtes per 
jeten, duke analizuar standartin e proves i cili lidhet me kuptimin e te drejtes se jetes. 
Gjithashtu do te trajtoj mbrojtjen e posacme qe ligji i jep jetes duke denuar veprimet 
qe cenojne ate, si dhe duke u perpjekur te jap nje analize per problemin e detyrimi 
per te hetuar vdekjen dhe shkaqet e saj. Ne lidhje me te drejten e jetes, do te trajtoj 
edhe konceptin apo fenomenin e “zhdukjes” si veper penale qe ne vetvete ka te beje 
me privimin e individit nga liria i bere nga organet shteterore ose me dijenine apo 
indiferentizmin e tyre. Ne vijim te punimit do te shqyrtoj masat mbrojtese 
procedural te nevojshme per nje hetim te plote te ngjarjes qe ka cenuar jeten apo te 
shkakut te vete humbjes se jetes,ne kuader te mbrotjes se te drejtes se jetes. 
Nje trajtim i hollesishem do ti kushtohet detyrimeve positive per mbrojtjen e jetes, 
sic jane a.mbrojtja nga policia; b.trajtimi mjeksor; c.mbrojtja e te burgosurve; 
d.rreziqet mjedisore; c.debimi. Per sa i perket perjashtimeve te lejuara per cenimin e  
te drejtes se jetes, punimi do te permbaje analizen e elementeve qe konventa 
sanksionon si parakusht perpara se te perdoret forca vdekjeprurese. 
Trajtesa me interes do te jene gjithashtu edhe disa ceshtje te debatueshme ne 
shoqerine tone sic jane “denimi me vdekje”, “aborti”, “eutanazia”. Sigurisht 
perfundimet do te synojne te bejne nje permbledhje te punimit duke ndare ne pika 
aspektet kryesore te analizes shkencore te se dretjes se jetes. 
 
Keywords: Jetë; E drejtë; Shteti; Konventa 
 
 
 

1. E drejta për jetën 
 

1.1. E drejta për jetën. Kuptimi 
E drejta për të jetuar është e drejta e parë themelore e njeriut, gëzimi i së cilës, përbën 
kusht për gëzimin e të gjitha të drejtave të tjera. Ajo klasifikohet në grupin e të 
drejtave, që lidhen ngushtë me njeriun si qënie natyrore, me dinjitetin dhe qënien e 
tij572

                                                           
572 Shih “Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut” Tiranë 2000, Fq 16. 

. Të gjitha qëniet njerëzore  lindin të lira dhe të barabarta nga pikëpamja e 
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dinjitetit dhe e të drejtave573

E drejta e jetës është vendosur në krye të katalogut të të drejtave dhe lirive themelore 
të njeriut, e pasqyruar kjo në nenin 21 të Kushtetutës. Kjo e drejtë parashikohet 
gjithashtu edhe në akte ndërkombëtare si: neni 3 i Deklaratës Universale të të 
Drejtave të Njeriut, apo neni 2 ti KEDNj-së.  

. Të drejtat e njeriut lindin së bashku me të, në mënyre 
abstrakte dhe janë të patjetërsueshme, të pandashme, të padhunueshme dhe 
qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. 

Neni 2 i Konventës i cili do të jetë kuadri i këtij punimi, përcakton sa më poshtë: 
E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i privohet jeta 
qëllimisht,me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjykate pas dënimit për një krim 
për të cilin dënimi është parashikuar me ligj. 
 
2. Privimi nga jeta nuk konsiderohet të shkaktohet në kundërshtim me këtë nen në rastet kur 
ky privim vjen nga përdorimi i forcës, që është jo më shumë se absolutisht i domosdoshëm: 
a) në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme; 
b) për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një personi të 
ndaluar ligjërisht; 
c) për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje. 
E rëndësishme është të kuptohet se konventa është “ një instrument i gjallë “ dhe 
interpretimi i Gjykatës për të drejtën e  jetës ka evoluar në mënyra të rëndësishme që 
nga viti 1995,  kur është përcaktuar qëllimi i nenit 2 në çështjen McCann v 
Mbretërinë e Bashkuar, 27 shtator 1995. 
Neni 2 vendos dy lloje detyrimesh mbi shtetin ( dhe agjentët e tij): 
1-Një detyrim pozitiv për të marrë masat e duhura për të mbrojtur jetën e çdo 
individi brenda juridiksionit të tij. 

• Në veçanti, ky detyrim pozitiv përfshin detyrën e shtetit për të vendosur 
norma efektive penale të penguar kryerjen e veprave kundër personit, të 
mbështetur nga makanizmat e zbatimit të ligjit për parandalimin, ndalimin 
dhe dënimin e shkeljeve të dispozitave të tilla, (paragrafi 205 i vendimit të dt. 
25 gusht 2009, çështja Giuliani dhe Gaggio kundër Italisë.)574

                                                           
573 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, neni 1. 

.  Ky detyrim i 
shtetit nuk përmbushet vetëm duke parashikuar formalisht një kuadër ligjor 
dhe institucional, por duhet që praktikisht agjentët e tij të zbatojnë rast pas 
rasti këto ligje, duke realizuar efektivisht mbrojtjen e të drejtës së jetës. 

574 Shih edhe Osman v Britania e Madhe, 28 tetor 1998 
574 Shih për më tepër, leksionet e Prof.Dr. Xhezair Zaganjori, për Shkollën e Magjistraturës, viti akademik 2011-
2012. 
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Në rrethana të mirë-përcaktuara, autoritetet shtetërore do të ketë gjithashtu 
detyrimin pozitiv për të marrë masa konkrete parandaluese për të mbrojtur një 
individ jeta e të cilit rrezikohet nga aktet kriminale të individëve të tjerë privatë, 
rreziqet mjedisore apo edhe nga ai vetë. Në këto kushte jemi përpara parimit të 
efektit horizontal në zbatimin e të drejtave të parashikuara nga Konventa575. Pra në 
bazë të këtij parimi, nuk janë vetëm shtetet  që kanë detyrimin për të mos shkelur të 
drejtën e jetës por edhe shtetasit duhet të mos cënojnë jetën e personave të tjerë. 
Shteti në këtë rast të fundit, do të jetë përgjegjës indirekt për shkeljen e kësaj të drejte 
vetëm në rastin kur e dinte apo duhej të dinte ekzistencën e një rreziku që i kanosej 
personit, dhe ndërkohë nuk ndërmori të gjitha masat që kishte në dispozicion për ta 
parandaluar apo minimizuar rrezikun576

 
.  

2-Një detyrim negativ për të mos privuar askënd nga siguria e jetës së tij/saj në 
rrethanat e përcaktuara në nenin 2/2. 
Çdo vdekje e shkaktuar nga një agjent i shtetit duke përdorur forcë tej asaj që është 
absolutisht e domosdoshme ose për një arsye tjetër nga ato të parashikuara në 
paragrafin 2/2 do të përbëjë shkelje të Nenit 2577

 
.  

2. Mbrojtja e jetës nga ligji 
 

Në thelb, heqja e jetës, si nga agjentët e Shtetit kur veprojnë jashtë kompetencave të 
tyre ligjshme në shkelje të nenit 2, ashtu edhe nga qytetarët, duhet të jetë e 
paligjshme dhe e dënueshme sipas ligjit të brendshëm. Ky ligj duhet të formulohet 
me saktësi të mjaftueshme për t’ju mundësuar qytetarëve të rregullojnë sjelljet e tyre 
dhe në këtë mënyrë të sigurojë mbrojtje të mjaftueshme për jetën e individëve.  
Gjykata Evropiane, kur konstaton shkelje të nenit 2 nuk merr parasysh mungesën e 
ligjit të brendshëm si justifikim për të mos ndëshkuar shtetin përkatës, ajo bën një 
interpretim të pavarur të Konventës dhe kur gjen shkelje të saj, vendos ndërshkimin 
e shtetit përkatës. "Gjykata thekson se objekti dhe qëllimi i Konventës, instrumentit për 
mbrojtjen e ekzistencës individuale njerëzore, kërkon që ky nen, njësoj si edhe nenet e tjera të 
Konventës, të interpretohen në mënyrë që krijon garanci praktike dhe efikase mbrojtjeje. Ai jo 

                                                           
575 Shih Tarariyeva v. Russia, par.88 - 89. 
576 Shih McCann v Mbretërisë së Bashkuar, par.148 – 149. 
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vetëm që siguron të drejtën për jetë, por edhe përcakton kushtet, në të cilat mund të përligjet 
privimi prej saj."578

Shtetet kanë një sasi të caktuar diskrecioni për të përcaktuar nëse akte të caktuara do 
të inkriminohen apo jo. Kur vdekja është shkaktuar nga veprimet neglizhente ose 
nga pakujdesia, fakti nëse kjo duhet të jetë objekt i dënimit penal varet pjesërisht 
edhe nga rrethanat e vdekjes. 

 

Për shembull, dështimi për të inkriminuar vdekjet aksidentale që rezultojnë nga 
aktivitetet sportive vështirë se mund të përbëjë shkelje të nenin 2, dhe zonat gri 
ekzistojnë madje edhe në lidhje me marrjen e të qëllimshme të jetës - për shembull 
eutanazisë. Ligji i brendshëm duhet të rregullojë përdorimin e forcës së lejueshme  
vdekjeprurëse nga agjentët e Shtetit.  
 
Mbrojtja e jetës nga ligji (2) 
 
Detyrimi për të hetuar vdekjen  
 
Aspekti procedural i nenit 2 kërkon që shtetet të kryejnë një hetim efektiv të 
vdekjeve që kanë ndodhur në kundërshtim me ligjin vendas. Edhë pse një detyrim i 
tillë nuk shfaqet në pamje të parë të nenit 2, pa atë, ndalimi për marrjen e paligjshme 
të jetës do të bëhej pothuajse i pakuptimtë. Për këtë arsye kjo detyrë procedurale 
është ndërtuar nga ana e Gjykatës së Strasburgut për të siguruar që të drejtat 
substanciale të parashikuara në nenin 2 të mbrohen në mënyrë efektive në praktikë.  
Detyrimi për të siguruar që jeta e çdokujt të mbrohet me ligj përfshin një aspekt 
procedural përmes të cilit rrethanat e privimit të jetës i nënshtrohen një shqyrtimi 
publik dhe të pavarur ( McCann v Mbretërisë së Bashkuar; Yasa v Turqi; Gulec v 
Turqi; Ergi v Turqisë, Salih Mehmet Ajhan dhe Ajhan Cennet v Turqisë, 27 qershor 
2006, Kaya v Turqisë, 24 tetor 2006), 
Detyrimi për të hetuar vdekjet lind pavarësisht se si autoritetet marrin dijeni për  
vdekjen, nëse janë të përfshirë agjentët e shtetit, ose rrethanat e lidhura  me vdekjen. 
Gjithashtu ky detyrim procedural nuk është i kufizuar vetëm në ato rrethana kur një 
individ ku ka humbur jetën si pasojë e një akti dhune. Në McShane v Mbretërisë së 
Bashkuar (28 gusht 2002), neni 2 u zbatua edhe në lidhje me ngarjen e pakujdesshme 
të një automjeti të blinduar në një turmë protestuesish. Ai gjithashtu mund të 
                                                           
578 Marek Antoni Nowicki, Rreth Konventës Europiane; Shtëpia botuese "Morava" Tiranë 2003, faqe 94. 
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shtrihet në hetimin e shkakut të vdekjes së një individi nën kujdesin dhe 
përgjegjësinë e mjekëve. 
Që të zhvillohet hetimi nuk është vendimtare që të jetë depozituar një ankesë 
formale.  Thjesht dijenia nga ana e  autoriteteve mbi një vrasje lind detyrimin për të 
kryer një hetim efektiv ( Ergi kundër Turqisë, Luluyev v Rusisë Luluyev, 9 nëntor 
2006, par.90 -101. Dështimi për të hetuar siç duhet një vdekje do të çojë në një shkelje 
sipas nenit 2, dhe një shkeljeje të tillë do ti shtohet çdo shkelje e konstatuar në lidhje 
me vetë vrasjen. Thjesht pagimi i një kompensimi për mungesë të një hetimi nuk 
është i mjaftueshëm për të plotësuar nenin 2 ( Jordan v Mbretërisë së Bashkuar ). 
Zhdukjet 

Krimi i “zhdukjes” ka këto elementë përbërës: 
a) privimin e individit nga liria 
b) i bërë nga oranet shtetërore ose me dijeni dhe indiferentizmin e tyre ndjekur 

nga 
c) refuzimi për të pranuar privimin e lirisë së individit ose 
d) refuzimi i kërkesës për të dhëne informacion se ku mund të ndodhet përsoni 

duke i vendosur këta persona jashtë hapësirës mbrojtëse të ligjit. 
 
“Fenomeni i zhdukjes është një formë komplekse e shkeljes së të drejtave të njeriut, 
duke përfshirë shkelje të së drejtës së jetës dhe të së drejtës për të mos ju nënshtruar 
trajtimeve çnjerëzore ose degraduese”.  Në rastet kur një individ është zhdukur pasi 
është vendosur në paraburgim, Gjykata nuk ka qenë e gatshme për të gjetur shkelje 
të Nenit 2 pa prova konkrete që  individi ishte vrarë nga agjentët e Shtetit ( Kurt 
kundër Turqisë, 25 maj 1998, Luluyev dhe të tjerët kundër Rusisë, par.76 -85). Në 
rast të një zhdukjeje, të afërmit e të zhdukurit bazuar në nenin 2 do të kërkojnë 
hetimin. Neni 3, dhe mbrojtja nga trajtimi çnjerëzor dhe degradues do të jetë 
gjithashtu i rëndësishëm. 
Çështjet e paraqitura para Gjykatës lidhur me zhdukjen janë të shumta. 
 
Në çështjen Kurt v Turqi te dy organet komisioni dhe gjykata e pranuan se ishte 
provuar qartë se djali i aplikuesit,në këtë rast katër vjet e gjysëm më parë,ishte parë 
për herë të fundit i rrethuar nga ushtaret gjatë një operacioni sigurie në fshatin e tij 
ne Jug-Lindje të Turqise. Bazuar në keto fakte babai i të humburit ankohej se 
mundësia që djali i tij të kishte vdekur ne duart e arrestuesve gjatë hetimeve, ishte 
shumë e madhe dhe jo pa baza. Sidoqoftë të dy organet konkluduan se në mungese 
të fakteve konkrete nuk mund të konkludohej se djali ishte vrarë nga autoritetet 
turke dhe rrjedhimisht nuk kishim një shkelje te nenit 2. Por konkluduan se kishim 
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te bënim me një shkelje të rendë të së drejtës për lirinë dhe sigurinë e personit nën 
nenin 5 duke e lënë kështu te hapur dilemen rreth humbjes se personit. 
 
Në çështjen e mëvonëshme të Timurtas v Turqi, babai i te zhdukurit ankohej se djali 
i tij ishte marre për hetim ne 1993 dhe që atëhere nuk ishte dukur më. I ati ishte 
ankuar tek autoritetet turke por nuk ishin ndërrmarre kërkime,sepse dyshohej që 
djali i tij te ishte anëtar i organizatës terroriste Kurde. Ndërsa qeveria turke mohonte 
që djali ishte marrë  nga policia lokale dhe qendra e interrogimit,në asnjërën prej të 
cilave nuk përmendej arrestimi i ndonjë djali te ri 
 Një delegacion i Komisionit Europian u detyrua të shkonte në zonën ku ishte bërë 
arrestimi për të mbledhur prova. 
Aplikanti e kishte të pamundur gjetjen e ndonjë dëshmitari i cili mund te vërtetonte 
arrestimin dhe hetimin e djalit të vet. Por,në mbështetje të ankesës ai paraqiti nje 
fotokopje të dokumentit të dhënë nga policia ku vërtetohej arrestimi i të birit. 
Vërtetesia e dokumentit dyshohej nga qeveria turke duke argumentuar se numri i 
protokollit në këtë dokument korespodonte më një dokument tjetër të cilin ajo nuk 
mundej ta paraqeste për asye të sigurise kombëtare. Duke marrë parasysh rrezikun e 
mbështetjes në një fotokopje, gjykata vendosi sidoqoftë që mosparaqitja edhe nga 
ana e shtetit të një prove të pranueshme dhe pa dhënë shpjegimet e duhura, e bëri 
atë të nënkuptonte se fotokopja e paraqitur nga aplikanti ishte e pranueshme dhe se 
djali i aplikuesit ishte arrestuar nga policia. Pyetja e dytë qe mbetej për tu trajtuar 
nga gjykata ishte,nëse mund  të kishim një shkelje të nenit 2,në mungesë të gjetjes së trupit 
të të humburit. Duke konkluduar se pergjigjja e kësaj pyetje mund te jepej saktesisht 
vetëm duke marrë në shqyrtim të gjitha faktet e çështjes dhe veçanërisht egzistencën 
e ndonjë prove që drejtonte drejt një vdekje gjatë hetimeve. 
Gjykata vendosi se koha e kaluar që nga momenti që personi ishte arrestuar edhe 
pse jo vendimtare ishte domethenëse, qëkurse sa me shume kohe të kalonte pa pasur 
ndonjë informacion aq më bindës behej dyshimi se personi kishte vdekur. 

 
3. Masat mbrojtëse procedurale të nevojshme për një hetim  

 
Hetimi duhet të kryhet nga një organ i pavarur publik;  duhet të jetë i  plotë dhe 
rigoroz;  duhet të jetë në gjendje të përcaktojë përgjegjësinë për vdekjen; 
Në qoftë se agjentët e Shtetit janë përgjegjës, hetimi duhet të jetë në gjendje të 
përcaktojë nëse vrasja ishte ose jo justifikuar sipas nenit 2 (2);  
Nëse hetimi ka filluar në bazë të një ankesë penale, parashtruesi i ankesës duhet ti 
krijohet mundësia për të marrë pjesë në procedurë, dhe  
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Duhet të mundësojë përfshirjen efektive të një të afërmi tjetër.  
Çdo hetim duhet të jetë në gjendje të marrë parasysh çdo dështim që mund të ketë 
shkaktuar vdekjen. 
 
Në lidhje me objektin e hetimit, neni 2 kërkon që agjentët e Shtetit duhet të jenë 
përgjegjës për përdorimin e forcës vdekjeprurëse të tyre. Prandaj veprimet e tyre, 
duhet t'i nënshtrohen një forme shqyrtimi të pavarur dhe publik, të aftë për të 
përcaktuar nëse forca e përdorur ishte apo nuk ishte e justifikuar në një grup të 
veçantë të rrethanave. Në Jordani v Mbretërisë së Bashkuar Gjykata u shpreh se që 
hetimi të jetë në përputhje me nenin 2, duhet të plotësojë masat mbrojtëse 
procedurale që vijojnë:  
 

a) Ai duhet të kryhet nga një organ publik i pavarur. Veçanërisht e rëndësishme 
është pavarësia e personave përgjegjës për hetimin. Në përgjithësi, kjo 
nënkupton se këto duhet të jenë të pavarur nga ata që janë të implikuar në 
ngjarje. Kjo kërkon jo vetëm mungesën e lidhjes hierarkike apo institucionale, 
por edhe një pavarësi praktike. Për shembull në Ergi v Turqia, prokurori tregoi 
një mungesë të pavarësisë duke u mbështetur kryesisht në  informacionin e 
dhënë nga  xhandarët që ishin të implikuar në incident në fjalë. Nevoja për 
pavarësi është veçanërisht e rëndësishme në rastet ku janë të përfshirë agjentët 
e shtetit. Në një numër rastesh që përfshinin Turqinë, Gjykata vuri në dukje se 
sistemi hetimor i aplikuar në lidhje me vrasjet e dyshuara nga agjentët e 
shtetit, ndryshonte nga hetimi lidhur me vdekjet e tjera ( Kiliç kundër Turqisë, 
28 mars 2000), dhe në veçanti vendimet për procedim nuk janë marrë nga 
prokurori, por nga këshillat administrative ( Gulec kundër Turqisë, 27 korrik 
1998). Në mënyrë të ngjashme në Jordani v Mbretërinë e Bashkuar një hetim 
lidhur me sjelljen e punonjësve të policisë në Irlandën e Veriut, u krye nga 
policë të cilët ishin pjesë e të njëjtës forcë dhe kjo u konsiderua mungesë 
pavarësie. Sa për shkallën e shqyrtimit publik të hetimit, kjo do të ndryshojë 
nga rasti në rast, por në të gjitha rastet duhet të jetë i mjaftueshëm për të 
siguruar përgjegjësinë si në praktikë ashtu edhe në teori, dhe gjithashtu e 
rëndësishme në ruajtjen e besimit të publikut. 
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b) hetimi duhet të jetë i plotë dhe rigoroz. Neni 2 është shkelur ku autoritetet 
kanë dështuar në: konstatimin e dëshmitarëve të mundshëm okularë, pyetjen e 
të dyshuarve në një fazë mjaftueshmërisht të shpejtë të  hetimit, kërkimin e 
provave konfirmuese, marrjen në konsideratë të provave të dukshme, kryerjen 
në mënyrën e duhur të autopsisë, testet për gjurmë baruti579. Në çështjen 
Beksultanova v Rusi, 27/9/2011, hapat e parë hetimore në lidhje me ankesën 
për zhdukje u urdhëruan që të kryhen  më shumë se tre muaj pasi hetuesit 
kishin marrë ankesën e aplikantit. Për më tepër, ata e morën në pyetje 
ankuesin me të njëtën vonesë tre-mujore, vonesa për të cilat Qeveria nuk dha 
asnjë shpjegim. Sipas mendimit të Gjykatës, këto vonesa të pashpjegueshme 
nuk mund të konsiderohet në përputhje me detyrimin e autoriteteve për të 
ushtrojnë kujdesin shembullor dhe shpejtësinë që kanë të bëjnë me një krim të 
tillë të rëndë580

 

. Për më tepër, rezulton se një numër hapash të rëndësishme 
hetimore nuk janë marrë fare. Në veçanti, nuk ka asnjë tregues se hetuesit kanë 
bërë ndonjë përpjekje për të intervistuar IM, një oficer OMON, megjithëse 
kërkuesi e ka përmendur shprehimisht këtë person, ndërsa është marrë  në 
pyetje nga hetuesit. Gjithashtu nuk duket se autoritetet hetuese morën ndonjë 
hap për të identifikuar dhe intervistuar njeriun që kishte thënë kërkuesi për 
arrestimin e dyshuar të djalin të saj. Është po aq e habitshme se ata nuk 
përpiqen për të identifikuar apo intervistuar dëshmitarët e mundur okularë 
për  rrëmbimin. Së fundi, dhe më e rëndësishmja, Gjykata është e goditur nga 
fakti se  hetuesit nuk morën hapa për të verifikuar informatat që gjinden në 
certifikatën e lëshuar nga kreu i ROVD. Është e qartë se që këto masa të 
prodhonin ndonjë rezultat të rëndësishëm, duhet të ishin marrë menjëherë pas 
raportimit të krimit tek autoritetet. 

c) Hetimi duhet të jetë në gjendje të përcaktojë përgjegjësinë për  vdekjen. Çështja 
Oneryildiz v Turqisë581

                                                           
579 Shih Bazorkina v Russia, 27 korrik 2006, par.120 - 125, 

 bën fjalë për një aksident tragjik në një qëndër 
gjigande riciklimi, i cili ishte vënë në funksion nga autoritetet lokale në 
rrethinat e Stambollit. Ligjet rregullues për operimin e një qëndre të tillë nuk 
ishin zbatuar nga autoritetet dhe në të mungonte një sistem ventilimi. Kjo 

580 Shih Paul dhe Audrey Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002. 
581 Oneryildiz kundër Turqisw,  30 nwntor 2005. 
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shkaktoi grumbullimin e metanit dhe gazrave të tjerë të cilët shkaktuan një 
shpërthim nga ku pësoi shkarje toka afër saj dhe si rezultat mbuloi disa shtëpi 
të ndërtuara aty afër. Gjykata vendosi se autoritetet turke ishin ato që mbanin 
përgjegjësi për humbjet e jetëve, sepse sipas një raporti ekspertesh të realizuar 
disa vite para aksidentit ishte identifikuar një rrezik të tillë por asnjë masë nuk 
ishte marrë. Edhe pse shtëpitë e shkatërruara ishin ndërtuar në mënyre të 
jashtëligjshme, autoritetet qeveritare ishin tolerante ndaj ndërtimeve të tilla 
dhe banorët ishin pajisur me elektricitet dhe me ujë të pijshëm dhe gjithashtu 
paguanin taksa ndaj qeverisë lokale. Për më tepër do të ishte shumë më e 
thjeshtë shmangia e tragjedisë nëpërmjet instalimit të një sistemi ventilimi. 
 

d) Sa i përket faktit, në qoftë se agjentët e Shtetit janë apo jo përgjegjës, hetimi 
duhet të jetë në gjendje të përcaktojë nëse vrasja ishte ose jo e justifikuar sipas 
nenit 2/2 dhe duhet të jetë në gjendje të identifikojë dhe të ndëshkojë ata që 
janë përgjegjës. Ky është një detyrim i mjeteve dhe jo i rezultatit; 
 

e) Nëse hetimi ka filluar në bazë të një ankimi penal, parashtruesit të ankesës 
duhet ti jepet mundësi për të marrë pjesë në procedim dhe duhet të mundësojë 
përfshirjen efektive të një të afërmi tjetër. Kjo është me të vërtetë një kërkesë 
vendimtare, moszbatimi i së cilës do të përbëjë shkelje të së drejtës për jetë. Për 
shembul në Bazorkina v. Russia, 27 korrik 2006, u konstatua shkelje e nenit 2, 
sepse familja nuk u lejua të marrë pjesë në tërë hetimin. Në Paul & Audrey 
Edwards v Mbretërisë së Bashkuar, 14 mars 2002,  u konstatua shkelje e nenit 
2, për shkak të dështimit për të thirrur zyrtarët e burgut që ishin në detyrë 
natën që Christopher Edëards vra nga shoku i qelisë, dhe sepse familja nuk u 
lejua të marrë pjesë në tërë hetimin.  
 

f) Çdo hetim duhet të jetë në gjendje të marrë parasysh edhe që mund të ketë 
dështime që kanë shkaktuar vdekjen, për shembull planifikimi dhe organizimi 
i një operacioni shpëtimi, Constantinou & Andronicou v Qipro, 9 tetor 1997, 
dhe  planifikimi i operacioneve anti-terroriste të policisë, McCann v 
Mbretërinë e Bashkuar. 
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g) Së fundi, që një hetim të jetë efektiv ai duhet të fillohet menjëherë, Finucane v 
Mbretërisë së Bashkuar, 1 korrik 2003. Hetimet që zhvillohen pas një kohe të 
konsiderueshme nuk do të jenë efektive nëse nuk mund të sigurojnë fakte 
lidhur me incidentin, duke përfshirë dëshmi okulare dhe prova mjeko-ligjore. 
Një përgjigje e shpejtë do të jetë vendimtare edhe në ruajtjen e besimit të 
publikut dhe parandalimin e çdo shfaqjeje të marrëveshjeve të fshehta ose 
tolerancës së akteve të paligjshme. 

 
 

4. Detyrimet pozitive për mbrojtjen e jetës 
 

• Mbrojtja nga policia  
• Trajtimi mjekësor 
• Mbrojtja e të burgosurve 
• Rreziqet mjedisore 
• Dëbim 

Për të mbrojtur jetën e individëve brenda juridiksionit, duhet të ndërmerren masa të 
përshtatshme. Kjo mund të përfshijë ofrimin e informacionit lidhur me një rrezik të 
mundshëm për jetën të shkaktuar nga veprimet e shtetit, LCB v Mbretërisë së 
Bashkuar, dhe ky detyrim mund të shtrihet për të dekurajuar individët në shkaktimin 
e rreziqeve serioze në shëndetin e tyre, Barret v Mbretërisë së Bashkuar. Në çështjen 
Oneryildiz v Turqisë u tha se: Detyrimi për të ndërmarrë masa për mbrojtjen e jetëve te 
atyre që ndodhen brenda juridiksionit të shtetit duhet të aplikohen për cdo aktivitet qoftë ky 
publik ose jo... 
Një masë tjetër e rëndësishme është ruajtja e të dhënave të paraburgimit582

 

, duke 
vënë në dukje çështje të tilla si datën, kohën dhe vendin e ndalimit, emri i të 
paraburgosurit, si dhe arsyet për  paraburgim dhe emrin e personit që e ka në 
përgjegjësinë e tij, Bazorkina v Rusia, 27 korrik 2006, par.147. 

4.1. Mbrojtja nga policia 
Në disa rrethana të mirë-përcaktuara, Gjykata ka konstatuar se autoritetet shtetërore 
mund të kenë një detyrim pozitiv për të marrë masa parandaluese konkrete për të 

                                                           
582 Shih edhe vendimin Tais kundër Francës, 1 qershor 2006, par.85, 87, 96-104, lidhur me detyrimin e shtetit për 
të siguruar kujdesin mjekësor dhe monitorimin e personave të paraburgosur. 
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mbrojtur një individ jeta e të cilit është në rrezik, për shembull nga veprat penale të 
një individi. Gjykata është e ndërgjegjshme për të siguruar që një detyrim i tillë të 
mos u imponojë autoriteteve një barrë të pamundur apo joproporcionale dhe do të 
marrë në konsideratë "vështirësitë e lidhura me policinë në shoqëritë moderne,  
paparashikueshmërinë e sjelljes njerëzore dhe zgjedhjet operative duhet të bëhen në 
kushtet e prioriteteve dhe burimeve ".  
 
4.2. Trajtimi mjekësor  
Konventa nuk e përfshin shprehimisht të drejtën për trajtim mjekësor. Vendimet e 
përgjithshme lidhur me shpërndarjen e burimeve shëndetësore janë në domenin e 
shteteve anëtare. Megjithatë, neni 2 mund të angazhojë përgjegjësinë e shtetit kur 
administrimi i pakujdesshëm i kujdesit shëndetësor ka rezultuar në vdekjen e një 
pacienti dhe do të kërkojë gjithashtu që të ketë një sistem efektiv të hetimit gjyqësor 
në rastet e aksidenteve mjekësore.  
Detyrimi i veçantë për të siguruar një trajtim mjekësor ose kujdes mund të lindë në 
lidhje me individët që janë në paraburgim ose në burg, qendrat rinore të 
paraburgimit apo institucionet psikiatrike, McGlinchey v Mbretërisë së Bashkuar, 29 
korrik 2003, Keenan v Mbretërisë së Bashkuar, 3 prill 2001.  
 
4.3. Mbrojtja e të burgosurve  
Detyrimi për të marrë masa për të mbrojtur jetën e të burgosurve sipas nenit 2 është 
veçanërisht i rreptë për shkak të pozitës së tyre të pambrojtur. Kjo përgjegjësi është 
reflektuar nga fakti se barra e provës në lidhje  me çdo dëmtim që të pësuar në burg, 
dhe veçanërisht vdekjen e  individit, i takon shtetit.  
Në veçanti, Shtetet duhet të marrin masa të arsyeshme për të mbrojtur të burgosurit 
nga kryerja e vetëvrasjes dhe nga vrasja nga një person tjetër në burg. I njëjti test i 
vendosur  në çështjen Osman vlen edhe për këto raste, i cili përcakton se që të kemi 
shkelje të nenit 2, duhet të tregohet që autoritetet nuk arritën të ndërmarrin hapa të 
arsyeshëm për të shmangur një rrezik real dhe të menjëhershëm për jetën, për të cilin 
ato ishin ose duhet të ishin në dijeni. 
 
 
4.4. Rreziqet mjedisore  



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

57
9 

Detyrimet pozitive mund të lindin edhe kur autoritetet shtetërore nuk marrin masat 
e arsyeshme për të mbrojtur jetën nga rreziqet e mjedisit.  
Në OnerYildiz kundër Turqisë, autoritetet u vlerësuan të ishin neglizhente në 
zbatimin e masave parandaluese në lidhje me ruajtjen e mbeturinave të cilat më pas 
shpërthyen duke shkaktuar vdekjen e 39 njerëzve. Turqia u konsiderua përgjegjëse 
edhe për dështimin për t’ju siguruar njerëzve që jetonin në këto toka informacion e 
mjaftueshëm për të mbrojtur veten e tyre.  
 

4.5. Dëbimi  
E drejta për jetën do të zbatohet edhe në rastet e  dëbimit apo ekstradimit të një 
individi, ku si pasojë mund të rezultojë vdekja e tij, megjithëse kjo ka më shumë 
gjasa të angazhojë nenin 3 për mbrojtje nga trajtimi çnjerëzor dhe degradues ( D v 
Mbretërisë së Bashkuar). 
 

5. Domosdoshmëria absolute dhe  përjashtimet e lejuara për të drejtën e jetës 
• domosdoshmëria absolute  
• Neni 2/2 a: mbrojtja e çdo personi nga dhuna e paligjshme 
• Neni 2/2 b: për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar 

arratisjen e një personi të ndaluar ligjërisht; 
• Neni 2/2 c: për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose 

kryengritje. 
Që heqja e së drejtës së jetës të mos konsiderohet se është në kundërshtim me nenin 
2 duhet të plotësojë 3 kushte: 
Së pari, heqja e së drejtës së jetës të bëhet ne kushtet e ekzistencës së njërës prej tre 
situatave të parashikuara në mënyë shteruese në nenin 2; 
Së dyti, përdorimi i forcës në një situatë të tillë të jetë absolutisht i domosdoshëm, që 
nënkupton se nuk mund të shmanget në ndonjë mënyre tjetër më pak kufizuese dhe  
të jetë në proporcion me gjendjen që e ka diktuar; 
Së treti, shkaktimi i vdekjes në  kushtet e ekzistencës të situatave të tilla, të mos jetë i 
qëllimshëm. 
Këto tre kushte janë komplementare dhe mungesa qoftë edhe e njërit prej tyre, e bën 
të paaplikueshëm nenin 2/2 duke i konsideruar të paligjshme ndërhyrjet që bëjnë 
autoritet ne të drejtën e jetës. Përdorimi i forcës me pasojë heqjen e jetës duhet të ketë 
qënë “absolutisht e domosdoshme” si kriter shumë i rëndësishëm dhe kjo e fundit i 
nënshtrohet një testi objektiv dhe jo perceptimit që mund të kenë pasur personat që e 
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kanë përdorur atë. Vlerësimi në bazë të një testi objektiv ka një rëndësi të madhe 
duke qënë se, jo në pak raste autoritetet shtetërore bëjnë ndërhyrje të pa diktuara 
nga një nevojë absolutisht e domosdoshme dhe njëkohësisht justifikohen me nenin 
2/2 të KEDNJ. Nëpërmjet parashikimit në nenin2/2, konventa synon të përcaktojë 
dhe të kontrollojë veprimin ose masat që autoritet publike janë të lejuara të marrin 
në shkelje të të drejtave të njeriut, për  të mirën e shoqërisë në përgjithësi, në 
funksion të kufizimit të ushtrimit arbitrar të pushtetit shtetëror nga shteti, i cili të 
paktën teorikisht ka monopolin e ushtrimit të ligjshëm të dhunës. 
 

5.1. Para përdorimit të forcës vdekjeprurëse, duhet të merren parasysh sa më 
poshtë: 

E drejta për jetë e popullatës së përgjithshme dhe e të dyshuarve 
gjithashtu  
Duhet të merren masa paraprake për të shmangur ose minimizuar 
humbjen e rastësishme të jetës së civilëve  
Trajnimi i atyre që janë përfshirë  
Llogaritjet që janë bërë për rrezikun 

 
Përjashtimet për të  drejtën e jetës janë të përcaktuara në Nenin 2, paragrafi 2.  
Natyra themelore e të drejtës për jetën do të thotë se këto përjashtime janë shteruese 
dhe duhet të interpretohen ngushtë.  
Për më tepër, neni 2/2 nuk synon të jetë një listë e situatave në të cilat vrasjen me 
dashje është i justifikuar, por ajo vendos kufizime për  përdorimin e forcës e cila 
mund të rezultojë në vdekje.  
Përsëri duke reflektuar rëndësinë absolute të së drejtës për jetën, që të ndoshesh në 
një prej përjashtimeve të lejuara, përdorimi i forcës duhet të jetë jo më shumë se 
absolutisht i domosdoshëm për të arritur një nga qëllimet e përcaktuara në nën-
paragrafët a), b ) ose c).  
Përdorimi i fjalës “absolutisht“ siguron një test më të rreptë sesa ai që aplikohet për 
të vendosur nëse ndërhyrja e shtetit është " e nevojshme në një shoqëri demokratike. 
" Përdorimi i forcës duhet të jetë rreptësisht në proporcion me arritjen e qëllimeve të 
përcaktuara në nenin 2/2, Erdogan v Turqisë, 25 prill 2006, par.67, 65-87. 
 

6. Çështjet që lindin nga e drejta për jetën 
 

• Dënimi me vdekje  
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• Amnistia 
• Abortimi  
• Eutanazia  

 
6.1. Dënimi me vdekje  

Neni 2/1 parashikon rrethanat ku përdorimi i dënimit me vdekje mund të jetë i 
ligjshëm. Megjithatë, Protokolli 6 i Konventës heq dënimin me vdekje me përjashtim 
të akteve të kryera në kohë lufte. Protokolli 13 shkon akoma dhe më tej dhe heq 
dënimin me vdekje në të gjitha rrethanat. Kjo mund të jetë e paligjshme për 
deportimin Prandaj do të jetë e paligjshme tani ekstradimi ose dëbimi në një vend ku 
individi ka mundësi të ekzekutohet. Për shembull, në Shahram Sobhani v Suedisë, 
ka pasur shkelje të Nenit 2, pasi aplikuesi nese do të dëbohej në Iran, do të 
ekzekutohëj për arsye se ishte homoseksual. 
Amnistia  
Në Dujardin v Francës, u mbajt qëndrimi se amnistia e personave të dënuar ose të 
dyshuar për vrasje nuk e shkel nenin 2, sepse bazuar në rrethanat kur vendoset 
amnistia, ajo pasqyron ekuilibrin e duhur midis interesave të shtetit dhe nevojës së 
përgjithshme për të mbrojtur jetën. Nëse një amnisti është apo jo në përputhje me 
nenin 2 kjo do të varet nga faktorët e rëndësishëm në çdo rrethanë. Të drejtat e 
viktimës dhe ato të të afërmve të tyre duhet të merren në konsideratë. Mund të ketë 
rrethana, ku dhënia e amnistisë mund të ndikjë në shkeljen e të drejtave të viktimës, 
bazur në nenin 2.  
Por është e qartë se nëse amnistia bëhet pjesë e një praktike të përgjithshme që synon 
parandalimin sistematik të ndjekjes së autorëve të krimeve të tilla, atëherë do të kemi 
shkelje të nenit 2.  

6.2. Aborti 
Ajo që paraqet rëndësi në rrafshin e të drejtave të njeriut është përcaktimi i momentit 
se kur fillon të mbrohet jeta, si e drejtë e patjetërsueshme e njeriut. A është ky 
moment, momenti biologjik i ngjizjes së jetës apo është çasti kur njeriu lind dhe jep 
shenja jete. Përcaktimi i këtij momenti paraqet rëndësi të veçantë për përcaktimin e 
statusit që ka fetusi në raport me të drejtën e jetës. Kuptimin i jetës, përgjithësisht 
jepet si periudha kohore ndërmjet lindjes dhe vdekjes së një përsoni. "Periudha kohore 
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e ekzitencës së një përsoni e vazhdueshme, derisa ndërpritetet nga shpërbërja fizike ose vdekja 
e ndodhur si proces natyral;...."583

Deri më sot Strasburgu ka shmangur të përcaktojë kuptimin e jetës për qëllim të 
nenit 2. Fjalia e parë e nenit 2 kërkon që e drejta e " çdokujt " për jetën të mbrohet me 
ligj. Çështja nëse "çdokush" mund të përfshijë edhe fetusin nuk është plotësisht e 
vendosur më parë nga Komisioni ose Gjykata.  

 

Mundësia që fëmija i palindur të gëzojë një farë mbrojtjeje nuk përjashtohet, por kjo 
mbrojtje, në atë masë që ekziston, nuk është absolute dhe nuk mund të konsiderohet 
e pavarur  nga jeta e gruas shtatzënë duke qenë se të drejtat e saj janë të ndërthurura 
ngushtrë me atë të fetusit në zhvillim. Mëgjithatë, pa iu referuar kësaj çështje në 
mënyrë direkte, është mbajtur qëndrimi se baballarët mund të jenë viktima duke 
pasur prasysh qëllimin e Konventës. Në çështjen Boso kundër Italisë584

6.3. Eutanazia

 i cili 
gjithashtu ishte një aplikim i bërë nga babai i foshnjes së palindur kundër vendimit 
të partneres së tij për të bërë një abort. Në këtë vendim Gjykata, referon tek ligji i 
brendshëm italian, duke i dhënë në këtë mënyrë vlerë përcaktuese rregullimit 
kombëtar të brendshëm në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me abortin. Gjykata 
ka çmuar se në bazë të nenit 2 të Konventës, nuk është i kërkuar përcaktimi nëse 
fetusi mbrohet nga ky nen ose jo. 

585

Në bazë të nenit 2 është ngritur pyetja nëse, në rrethana të caktuara, individët mund 
të shkelin ndalimin e heqjes së jetës, në mënyrë të veçantë në rastin e një vetëvrasjeje 
të ndihmuar

 

586

Çështja bazë është Pretty v Mbretërisë së Bashkuar, 29 korrik 2002, ku Gjykata ka 
arsyetuar:  

, eutanazisë dhe heqjes së trajtimit mjekësor.  

Në të gjitha rastet që ka trajtuar, Gjykata e ka vënë theksin në detyrimin e shtetit për të 
mbrojtur jetën. Nuk është e bindur nësë “e drejta e jetës”, e garantuar nga neni 2, mund të 
interpretohet ne kuptimin që sjell një aspekt negativ. Psh. nësë në kuptim të nenit 11 të 
Konventës është parashikuar që liria e organizimit nënkupton jo vetëm të drejtën për të bërë 

                                                           
583 Shih Black's Law Dictionary, sixth edition. 
Ashtu sikurse termat e tjerw tw të huazuar nga historia,  " eutanazia " ka kuptime të ndryshme nw varësi të 
përdorimit.  Për herw tw parw ky term u pwrdor nga historiani roman Gaius Suetonius Tranquillus, i cili 
pwrshkruajti se si Perandori Augustus,  duke vdekur shpejt, pa dhimbje  dhe i kwnaqur në krahët e gruas së tij, 
Livia, përjetoi  ' eutanazinw ' qw kishte dëshiruar. 
 
586 Kjo nwnkupton ofrimin e asistencws, udhwzimeve, informacionit, mjeteve qw dikush tw kryejw vrasje. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

58
3 

pjesë në një organizatë, por edhe të drejtën që të mos detyrohesh, për tu anëtarësuar, Gjykata 
vlerëson që pasja e një lloj lirie për të zgjedhur ushtimin ose jo një të drejte, rrjedhë nga vetë 
përmbajtja e konceptit. Neni 2 i Konventës nuk është i fomuluar në mënyrë të tillë. Nuk ka 
asnjë lidhje me cështjet e ngjashme të cilësisë së jetës apo atë që një njëri zgjedhë të bëjë me 
jetën e tij. Neni 2, nuk mund pa një shtrembërim të formulimit, të interpretohet në kuptimin 
që referon në një të drejtë diametralisht të kundërt, çka do të thotë e drejta për të vdekur; nuk 
mund as të lind një e drejtë e vetëpërcaktimit, në kuptimin që do i jepte një individi të drejtën 
që të zgjedhë të vdesë në vend që të jetojë.  
Gjykata vëren se, nuk eshtë e mundur të nxjerrësh nga neni 2 i konventës një të drejtë për të 
vdekur, si me ndimën e një personi të tretë, ashtu edhe të një autoriteti publik. Gjykata, gjenë 
konfirmimin e mendimit të saj, nga rekomandimi nr. 1418 (1999) të Asasmblesë 
Parlamentare të Këshillit të Europës. Sa më sipër ka si rrjedhojë faktin, se përsakohë 
Konventa nuk njeh të drejtën për të vdekur,kjo do t`i vendoste shtetet që autorizojnë 
eutanazine, në shkelje të Konventës. 
 
PËRFUNDIME 
1. E drejta për të jetuar është e drejta e parë themelore e njeriut, një atribut 
fondamental i qënies njerëzore gëzimi i së cilës, përbën kusht për gëzimin e të gjitha 
të drejtave të tjera. Ajo klasifikohet në grupin e të drejtave, që lidhen ngushtë ne 
njeriun si qënie natyrore, me dinjitetin dhe qënien e tij. E drejta e jetës është 
vendosur në krye të katalogut të të drejtave, e pasqyruar kjo edhe në një sërë 
dokumentash që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me të drejtat e njeriut. 
2. Të drejtat e njeriut vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, u ndërkombëtarizuan. 
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut është akti i parë që i ndërkombëtarizon 
të drejtat e njeriut. Në kontekstin europian, Konventa Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut, ofroi standartin e mbrojtjes efektive të të drejtave të njeriut, i cili shërben dhe 
si standart kryesor të cilit duhet t’i referohemi për të drejtën e jetës. 
3. Të drejtat e njeriut dhe shteti qëndrojnë në një raport të ngushtë me njëri-tjetrin, 
shteti ka sa rol negativ, mosndërhyrës aq edhe pozitiv, sigurues dhe mbrojtës i të 
drejtave të njeriut. 
4. Neni 2 i kësaj Konvente duhet interpretuat në lidhje të ngushtë me protokollet 
shtesë të saj të cilat parashikojnë heqjen e dënimit me vdekje dhe që janë pjesë e vetë 
konventës. 
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5. Pavarësisht, rëndësisë që ka e drejta e jetës si kusht për gëzimin e të gjitha të 
drejtave te tjera, ajo nuk është e pakufizueshme. Megjithatë kur flasim për kufizime 
duhet të kemi parasysh se të tilla janw vetëm ato që janë parashikuar në mënyre 
shteruese në nenin 2/2 të konventës. 
6. E drejta e jetës eshtë një e drejtë negative dhe pozitive,e cila kërkon mosndërhyrjen 
e shtetit ne gëzimin e saj, por njëkohësisht marrjen e një sërë masash positive nga 
shteti, me qëllim mbrojtjen dhe gëzimin efektiv.  
7. Neni 2 i Konventës mbron vetëm qëniet njerëzore që ekzistojnë, duke e lënë në 
diskrecion të shteteve mbrojtjen e fetusit dhe të drejtën e abortit. Probleme këto, që 
së bashku me eutanazinë, klonimin apo vdekjen klinike janë ende objekt i 
diskutimeve të mëdha, që ende nuk ka përcaktime unike dhe përfundimtarë për ta. 
8. Ky nen mbron jo vetëm jetën e individit nga veprimet ose mosveprimet e 
personave të tretë, por edhe nga vetvetja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURIDICAL PRACTICE IN THE  PROTECTION  OF HUMAN  RIGHTS 
 

Ilma Bici 
 

Department of Law, Bedër University, Albania 
 
Abstract  
 
This papper addresses a current theme , wich is legal and ethical practice related to 
national and international courts to protect and guarantee human rights and 
fundamental freedoms. 
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The paper is divided into several parts, wich firstly deals with the concept of human 
rights and fundamental freedoms and evolution of this concept from international 
declarations of states in the middle ages until modern constitutions and various 
international conventions. 
I tried to highlight the importance of great joy that have these rights, and above all 
the immense damage caused when these rights are violated, based on this idea on 
the paper I address issues that consist of theoretical treatment these rights, but above 
all in their practical work. 
One of the most interesting point of the paper I think it is practical handling of 
specific cases in wich there has been, or is attempting to prejudice the purpose  for 
human rights and fundamental freedoms.  
Part three of the paper addresses how the national courts and international courts 
are the main  guarantior  of protection of these rights, basing  the fundamental 
principles of rule of law. 
Producing  besides  theoretical treatment is enriched with specific cases and national 
practice and international law. 
Having as main sources of national and foreign literature, i hope to bring a 
worthywork,full and welcomed by readers. 
 
Keywords: -  Concept of “protection of human rights and freedoms”. 

- What is required by a court to be independent and impartial. 

- Court established by law. 

- Access to court. 

-  The principle of presumption of innocence. 

 

"TREATMENT AND RECOGNITION OF THE ELEMENTS OF THE INSTITUTE OF 

THE REGULAR  PROCESS, GENERATES PERSUASION AND SECURITY  at trial 

and should be returned to a component of natural everyday activity of the organs of 

the judicial system to ensure an unequivocal implementation of THE PRINCIPLES 

OF THIS INSTITUTE in order to benefit ALL SUBJECTS OF JUDICIAL PROCESS''. 
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Respect and protection of human rights and freedoms is a very important issue for a 

democratic society and the study of law. Court, as the body with the highest power 

to administer justice, assumes that based on the principles of rule of law in any 

decision, necessarily respect these rights as well as nationally and internationally to 

ensure their protection. 

Under the respect and protection of human rights, the judicial system in the 

Republic of Albania, implements principles of a substantial nature which are the 

subject and defensive weapon in a trial. 

Implementation of any of these principles is an important guarantee for the 

protection of these rights. The judge in the course of his decision making has a duty 

to give a decision based solely on material law, the principles of rule of law and on 

his convictions of subjective rights. This fact makes us stare the role this judgment 

plays precisely in respect of the rights and freedoms. 

Our country belongs to the Roman-Germanic family, which would mean that the 

court in rendering a decision is based only on the material law, and not in a decision 

similar to a previous court. Here is the difference with the Anglo-Saxon system, in 

which the court gives a judgment in relying on judicial precedents. Indirectly it 

means that in the Anglo-Saxon the legal precedent is given the status 'of law', and 

specifically showing the great importance that the judgment has in respect of human 

rights and fundamental freedoms. 

Concept of 'protection of human rights and freedoms' is not a new 

concept. Protection of rights has been a demand and aspiration with large 

movements which brought revolutionary product and such  important statements of 

the international arena as Habeas Corpus Act, Bill of Rights, Declaration of human 

rights and citizenship, (1793 ), Universal Declaration of Human Rights (10 December 

1945), European Convention of Human Rights etc. 
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Republic of Albania is a state law which does not recognize judicial precedent as a 

source of law, but it is a country which has given a great importance to further 

international legislation. Specifically, in the Article 112 of our Constitution , it is 

determined the importance that the European Convention of Human Rights has an 

importance which puts it in hierarchical time immediately after the Constitution, 

even giving them a priority place  towards its own  laws approved by the highest 

legislative body of the country. 

This provision states only a constitutional principle, but does not explain how 

Republic of Albania should implement the international law binding on it. This issue 

is explained in an analysis of Articles 116, 121, 122 and 123 of the Constitution. In 

their interpretation it is clearly displayed that: international agreements have 

normative effect only if ratified, as well as published in the Official Gazette; Their 

hierarchical position after ratification is second to the Constitution. In case of 

discrepancy between their usual domestic laws, international treaty provisions have 

priority; International agreement applies directly unless it is not self-executing and 

its implementation requires the adoption of a law. 

Exactly the Courts of our country in accordance with the Constitution, and 

international agreement ratified Conventions, and the law, issue judicial verdicts for 

the protection of the rights and freedoms by applying some basic principles first. As 

a conclusion we cannot have a right decision without observance of these principles 

and furthermore to protect and respect these rights. Specifically courts in our 

country apply certain principles, which are sanctioned even in the Europeans 

Convention of Human Rights; these principles will be treated below, illustrated 

specifically with relevant decisions of courts too: 

The right to an open session. 
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Article 6 guarantees everyone the right to an open session in the determination of his 

civil rights and obligations or of any criminal charge brought against him. The right 

to an open session with the participation of public and media guarantees parts for 

the misuse in the courts in providing justice and increases its responsibility, while 

the public presence is a kind of direct test and evaluation of the entire process until a 

decision.  

The Public presence at court increases credibility in court as the secret justice carries 

its risks. Further, the Article 6 states that the press and public may be excluded from 

all judicial process or a part of it in the interest of morals, public order or national 

security in a democratic society, where is required to protect the interests of minors 

or the privacy of parts, or to an extent that is strictly necessary in the opinion of the 

court in certain circumstances where publicity would prejudice the interests of 

justice. 

An open session is an essential feature of the right in a fair trial. As stated the Court 

in Axen vs. the Federal Republic of Germany: 

"The open nature of the proceedings before the judicial bodies which is referred to Article 6/1 

protects litigants against the exercise of justice in secret and without public oversight ; it is 

also one of the tools by which you can preserve confidence in the courts, in low and the high 

levels as well. Doing the exercise of justice visible, publicity contributes to the fulfillment of 

the purpose of Article 6, guaranteeing a fair trial which is one of the fundamental principles 

of a democratic society ". 

An open session is generally required to meet the requirements of Article 6/1 before 

the courts of first levels or only one level. However, technical issues, an ever open 

session is not required. 

If an open session is not held in the court of first instance, this can be rectified by 

holding an open session in a court of a higher level. The right to an open session 
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generally includes the right to an oral session if there are no exceptional 

circumstances. There is no general requirement for an oral session in the court of 

appeals. However, when the appeal court has to examine the facts and the law and 

decide on guilt or innocence of the accused person, it is necessary an oral 

session. The oral session in civil cases in the appeal level it is supposed to be 

unnecessary.  

In some cases it is possible for the applicant to resign from the open sessions. As 

stated in the court case Håkansson and Sturesson vs. Sweden: 

"Admitting the fact that neither the document nor the spirit of this provision does not 

prevent the person to give up his free will, either expressly or implied to have an open session 

.... However, a resignation must be made in a clear way  and should not be inconsistent with 

any significant public interest." 

The court stated that disciplinary sessions in relation to imprisonment may be held 

privately depending on the circumstances. 

Specifically making a decision analysis above, based on the principle of open-door 

trial, the court finds that based on the protection of human rights in certain occasions 

the factors to be taken into consideration when deciding if an open session is 

necessary, will be considered for professional secrecy and privacy of clients. 

 

Court decisions should be publicly disclosed. 

Article 6 states that the decision is announced publicly. This is done in order to 

contribute to a fair trial through public oversight. 

The court declared that "public announcement" does not necessarily imply that the 

decision should be open to court. In the case Pretto and others vs. Italy the court noted 

that the form of publicity is made under the domestic law of each opposing state 

considering the features of the process, the object and purpose of Article 6/1. 
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Furthermore, issued in Axen vs. Federal Republic of Germany the Court expressed  that 

the oral public disclosure of the decision in the Supreme Court was given 

unnecessarily while the verdicts of the  lower level courts were publicly announced. 

The Court also found a violation in the case Campbell and Fell vs. United Kingdom 

where in the disciplinary oral sessions of prisons the Board of Visitors did not 

publicly announced the decision and also did not undertake any measures to make 

the decision public. 

What is required by a court to be independent and impartial? 

Article 6 states that everyone has the right to an oral session by an independent and 

impartial tribunal established by law. Two conditions of independence and 

impartiality are interrelated and SPS court takes into consideration together. 

Courts, in principle, are considered independent. When deciding whether a tribunal 

is independent, the European Court takes into consideration the following factors: 

a) the manner of appointment of its members; 

b) duration of their duties; 

c) the existence of guarantees against outside pressures; 

d) the question whether the body represents the seemingly objective 

independence; 

The Court shall have the power to take a binding decision which cannot be 

changed by any non-judicial authority. The Court stated that courts should 

be independent from both the executive and the parties and the presence of 

the judiciary or legally qualified members in a trial is a strong indicator of its 

independence. 

In the case Sramek vs. Austria the Court found that the court in question was not 

independent because the government was party to the judicial process and the 

government representative was a hierarchical supervisor of court reporter. The fact 
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that members of a tribunal are appointed by the executive, this in itself does not 

affect the convention. To show that there is violation of Article 6 the applicant must 

demonstrate that the practice followed for the appointment of members was not 

satisfactory. 

Regarding impartiality in the case Piersack vs. Belgium, The Court stated: 

"While normally Impartiality means absence of prejudice or bias, it’s obvious existence or 

nonexistence  under Article 6/1 of the Convention will be tested in different ways.  It can be 

distinguished  in this context between a subjective way that constitutes attempt to provide a 

personal condemnation of the judge assigned to a particular issue, and an objective way 

which means determining whether it offers sufficient guarantees to exclude any legitimate 

doubt in this context." 

Regarding subjective impartiality of any judge appointed, it will be presumed until 

the contrary is proved.  The court must be and must appear impartial in order to be 

presumed as such. In terms of objective impartiality, it is sufficient to the existence of 

a cause to be identified, as are the reasons for the exclusion of the judge. We regard 

that the test of fairness should be determined if otherwise the fact of the judge's 

personal conduct, there are proved facts that may raise doubts in terms of 

impartiality. The ECHR has made clear that any judge in respect of which there is a 

legitimate reason to fear that lacks impartiality must withdraw from the trial. If a 

defendant raises the claim of impartiality, it should be investigated, unless such an 

inquiry is clearly without value. In the case Remli vs. France a declaration made by a 

member of the jury stating that "furthermore, I'm racist" was heard by chance of a 

third party. The national court decided that was not able to make formal objections 

to the event that allegedly had occurred outside her presence. European Court 

remarked that the national court had not made any checks to verify the impartiality, 
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thus depriving the applicant the opportunity to take measures for the situation to fall 

contrary to the terms of the Convention. Thus the Court found violations of Article 6. 

Court established by law. 

Regarding the notion of court, the ECHR is expressed as a body to which decisions 

are legally binding and cannot be canceled by a other non-judicial power. Article 6/1 

requires that the court established by law and judicial organization in a democratic 

society should not depend on the executive power, but be regulated by law that 

emerges from parliament. In the case Zandt vs. Austria, the Court held that: "It is the 

object and purpose of the clause that Article 6/1 to require that the courts" established by law 

"and that social organization in a democratic society should not depend on the executive 

power, but be regulated by law that emerges from parliament. However, this does not mean 

that the delegated legislation as such is unacceptable in matters related to judicial 

organization. Article 6/1 does not require the legislature to regulate each and every detail in 

this area by a formal act of parliament, at least if the legislature defines the organizational 

framework for the judicial organization. " 

Access to Court. 

If we see the section 6, we do not find expressly the right of access, but the ECHR 

stated that this provision provides for anyone the right to make any claim in respect 

of its rights and obligations before a civil court. The right of access means the right to 

initiate judicial hearing before a court. 

The right to access to court is not an absolute right. The Court stated in the case 

Golder vs. the United Kingdom that it can be restricted without violating the essence of 

law and such restrictions shall be in accordance with Article 6. These limitations 

must pursue a legitimate aim and there must be proportionality between the means 

employed and the aim sought to be fulfilled. The Court stated that restrictions on 
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access to court for minors, persons with mental problems, the bankrupts and 

litigants do not follow a legitimate aim. 

Article 6/1 may sometimes compel the State Party to the Convention to provide 

assistance by a lawyer when such assistance proves to be indispensable for effective 

access to court or legal representation becomes mandatory. It is made such as it is 

applied in this way by the national legislation of some Contracting States for various 

types of litigants or because of the reason of the complexity of the procedure or 

issue. While Article 6 guarantees the right to effective parties for trial, states are left a 

free choice to determine the tools they will use to achieve such a goal. But this does 

not mean that the state should provide legal assistance to any dispute relating to a 

civil right. ECHR can observe violations of the right to access to court, even when the 

local Court though it has the jurisdiction, utters not to have it 

One of the most important principles, especially in defense of human rights in the 

criminal process is: The principle of presumption of innocence. (Article 6 

paragraph 2 of the GEDNJ). 

Article 6/2 stipulates that: "Any person charged with an offense is presumed innocent until 

his guilt is proved legally ." 

The meaning and application of this principle in practice is the main guarantee for 

the protection of the rights of defendants at all stages of proceedings. Presumption of 

innocence before all aims that the proceeding is intended not to judge the case with 

the conviction that the accused has committed the offense and not to be expressed in 

order not to influence negatively the public opinion or prejudice the issue without 

giving the final decision by the court. The scope of application of this principle is 

where the person is accused of committing an offense, although it applies to all types 

of civil cases that the Convention considers them as "offenses" such as specialized 

disciplinary hearings. 
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In the case Messegué Barbara Jabardo vs. Spain, the Court stated that the principle of 

presumption of innocence.... Requires, amongst others, that members of the trial, while 

performing  the task they do not need to start with the preconceived idea that the accused has 

committed the offense for which he is accused, the burden of proof belongs to prosecution and 

the accused will benefit from whatever doubt.  

Presumption of innocence means that the accused will enjoy all the same rights as 

any other person of the society, so he would not be denied the rights that he has had 

before. This stems from the fact that in the rule of law it would be less dangerous for 

a convicted person not to treat him as not guilty all the time of the  proceedings than 

an innocent person to treat that as early guilty of denying a series of rights and 

brings harm to him.  

Presumption of innocence itself includes certain rights and guarantees to be 

respected by the prosecution and the trial court. This principle is not only procedural 

guarantees in criminal proceedings, but it is wider. It is about protecting each one 

from the treatment of bodies and state officials as guilty of committing an offense, 

before such a thing is proved by the court with a final decision. Presumption of 

innocence frees the defendant from the burden to prove his innocence, gives the 

right not to respond to prosecution and not to bear the responsibility for making the 

statements, to require by the proceedings the taking of evidence on his behalf and to 

be protected adequately by law. 

The principle of presumption of innocence is mandatory not only for the courts, but 

also the organs of state. Presumption of innocence must be approved exactly as 

before trial and after release. The Court stated in Sekanina vs.  Austria that it is not 

acceptable for domestic courts to rely on doubts concerning the culpability of an 

applicant when his release is made final. 

National and international judicial practice in the field of human rights. 
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• Bushati vs. Albania (judgment of 8 December 2009) 

The applicant complained under Article 6 § 1 of the Convention for the violation  of 

the principle of legal certainty, the duration of procedure and the failure to enforce 

the court decision. The applicant also argued that authorities had violated the right 

to enjoy property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 of the Convention. 

The government contended that the enforcement procedures of the High Court 

decision of April 2, 2001 had been postponed several times due to the request of the 

parties. In these conditions, the Executive had decided to suspend implementation of 

the procedures until further notice. Government therefore concluded that delays in 

implementation procedures were attributed to parties. 

The Court considers that the execution of a final decision given by any court must be 

regarded as an integral part of judicial process for purposes of section 6 of the 

Convention. The state has a positive obligation to have a system for implementing 

the decisions to be effective in law and practice as well and ensure their 

implementation without undue delay.  

Besides others, the duty of the court is to consider whether the measures taken by 

authorities to implement a judicial decision are appropriate and sufficient. In cases 

where the debtor is a private person, the state must act with care in order to assist 

the creditor in the realization of his right through the execution of law. When 

authorities are obliged to act in order to implement a decision and they do not make 

this, their passivity can make those responsible for violations of Article 6 § 1 of the 

Convention. The Court notes that the execution of the Supreme Court decision dated 

April 2, 2001, has been postponed due to requests between parties While  

in February 4, 2002 the executor has decided to postpone the execution for the 

second time due to lack of researchers. 
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The Strasbourg court has doubts whether the decision of the executor of February 4, 

2002, was reasonable. 

Firstly, results from the data showed that agents have not gone to the location to take 

any action to demolish the building in order to ensure implementation of the 

decision. 

Second, the Court found no justification for the executor to the absence of the 

applicant as an important excuse because there is no legal basis to ask the creditor's 

presence during the execution of procedures Thirdly, there is no other argument 

presented by the Government which  objectively justifies  the inability of the 

executor to act. 

Furthermore, the Court considers that in the September 9, 2002 the applicant 

reiterated the desire to continue with the implementation of the final decision. The 

Court considers useless the attempt of the executor to execute voluntary the 

decision, based on the fact that these efforts have been shown previously to be 

unsuccessful. Instead, the executor should have proceeded with enforcement action 

to enforce the decision. 

As above, the Court concludes that there has been a breach of Article 6/1 of the 

Convention. 

 EAGNER AND J.M.E.L vs. Luxembourg 

The court noted that although courts are not obliged to examine every reason set out 

by the parties, they nevertheless have a duty to consider and to answer their main 

claims. Moreover, if the allegations relating to the rights and freedoms guaranteed 

by the ECHR and its Protocols, the national courts must examine them with care. In 

view of the court, the issue of compatibility of the decision of first instance with 

Article 8 of ECHR-mainly on the question whether this decision was in line with 

good international relations, has been one of the main reasons the applicant appeals, 
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which court necessarily had to consider. Neither the Court of Appeal and later 

Supreme Court did not take into account the opposition of this decision with Article 

8 of the GEDNJ, coming in conflict with the Supreme Court's practice, under which 

the GEDNJ produces direct effects in the legal system of Luxembourg. 

Based on the above, the court found that the applicant has been denied the right to 

be heard before the courts of Luxembourg, violating the right to be heard, which 

means violation of Article 6/1. 

The case Siliadin vs. France 

Based on Article 4 of the Convention, the petitioner claimed that French penal law 

had not provided an adequate and effective protection against "slavery" to which 

was she subjected without her consent, against child labor "with violence and 

forced" asked from her, when in reality it had not done her anything but a 

household slave. The court held that Article 4 of the Convention provides for one of 

the fundamental values of democratic societies which form the Council of 

Europe. She recalled that, in addition to the Convention, there are a number of 

international treaties that have as their object the protection of human beings against 

slavery and forced labor or by force. She recalled that the Parliamentary Assembly of 

Council of Europe has stated that although slavery was abolished since more than 

150 years, the situation of "domestic slavery" still occur in Europe, and it deals with 

thousands of people, mostly females. 

According to the Court, the fact that a state abstains from his violation of these rights 

it is not enough to reach the conclusion that it respects its obligations under this 

Article. According to this article states have the positive obligation that consists in 

making and effective implementation of penal provisions to punish the practices 

provided for by Article 4. 
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To assess the situation in which the petitioner was held, the Court noted that over 

the years, Ms.Siliadin had been working to spouses B. tirelessly and against her 

desire and receiving no reward. At the time of the facts of this case she was underage 

and in irregular situation in a foreign country and she was afraid that she might be 

arrested by the police. Furthermore, spouses B. nourished this fear and made her 

hope to an adjustment to her legal situation. In these circumstances, the court held 

that Mrs.Siliadin was subjected to forced labor in the sense of Article 4 of the 

Convention. 

Regarding slavery, although petitioner was deprived of her free will, the record 

before the Court does not appear that she had been held in slavery in the sense of the 

word. So it cannot be said that spouses B. had exerted on her a genuine right of 

ownership, converting it in a legal state of the object. The court then evaluated that 

Mrs. Siliadin was not held in slavery in the "classic" sense of this notion. 

In these conditions, the court held that Mrs. Siliadin, a minor at the time of the 

events under consideration, was held in bondage position within the meaning of 

Article 4 of the Convention. 

Having concluded that France, as well as any other member had  positive 

obligations based on the  Article 4 of the Convention, she recalled that in 

Recommendation 1523 (2001), the Parliamentary Assembly had expressed "regret 

that none of the Member States of the Council Europe  expressly stipulated domestic slavery 

in the penal code". 

While the French criminal law, neither slavery nor captivity are not expressly 

condemned. Since being prosecuted on the basis of Articles 255-13 and 225-14 of the 

Penal Code, spouses B. were not sentenced. In this regard the court noted that the 

prosecutor had objected to Cassation Court of Appeal decision of 19 October 200, 

except in civil terms. In this way the verdict of innocence of the couple B. was 
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considered final. Moreover, according to a report presented in 2001 by mission 

information about various forms of modern slavery in the French National 

Assembly, following the French penal code provisions it  can be interpreted so 

incredibly large and  interpretations varied mostly by a court French to another. In 

these conditions, the court held that criminal legislation in force has not provided the 

applicant the effective protection against concrete acts, whose victim she had 

been. Consequently it was decided that there was violation of Article 4 of the 

Convention after France failed to respect the positive obligations under this Article. 

 BAJRAMI vs. ALBANIA 

(based on Article 8 of the ECHR) 

The Court reiterates that the essential object of Article 8 is to protect the individual 

against the arbitrary actions of the public authorities. There are also positive 

obligations dealing with effective "respect" of the family life. In both cases, attention 

should be paid to fair weighing of competing interests between the individual and 

society in general and in these cases the state enjoys a certain space assessment. 

The Court further notes that a wide range of legislative measures undertaken by the 

Albanian Government for the purpose of compliance with the Rule of Law, and with 

European Union law and international treaties, does not include any effective 

measure that makes possible the child's reunion with the parent that exists in the 

case in which the applicant is Bajrami. In particular there is no protection or 

validation tool to prevent the abduction of children from Albania. Albania is not 

currently a member state of the Hague Convention mentioned above. The decision 

Bajrami vs. Albania unfortunately highlights the same problem that is determined 

by the European Court of Human Rights in the first issue that it has examined in 

relation to the Albanian State that is the question Cufaj vs. Albania. This issue had to 

do with Article 6 of the ECHR, Due Process. Even in the case Bajrami, the Court 
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finds that Albania appears deficient in the execution of the final court decisions. The 

feature in this case relates to the fact that apart from Article 6 of the ECHR, the 

applicant's primary focus is based on Article 8 ECHR (right to family life). By not 

taking the appropriate measures and effective enforcement of judicial decision, the 

Albanian Government has resulted in violations of the right of privacy between 

Mr. Breaking and his child I. B (relating to family reunion). This decision of the 

Court should serve to bring in a higher level of performance the compulsory 

execution of judicial decisions, as a characteristic element of the Rule of Law. 

Ireland vs.  United Kingdom, January 18, 1978 

On December 16, 1971, the Irish government addressed to the European Commission 

of Human Rights  a claim alleging that the United Kingdom had violated several 

articles of the Convention in Northern Ireland and in particular to Articles 3, 5, 6.14 

and 15. This is because many people are deprived of their liberty by means of special 

powers and are abused. It claimed that these powers are not compatible with the 

Convention and the ways of their implementation is a discrimination based on 

political opinions. In this case the Court was invested to be expressed on the 

existence of practices and not on individual cases. 

This decision is an important decision in the context of the jurisprudence of the 

Court as it became the order of five treatment techniques which are considered as 

inhuman and degrading treatments. 

This decision is also of interest to the fact that it clarifies that Article 3 of the 

Convention shall be subjected to any exclusion or limitation against him and cannot 

be any derogation under Article 15 of the Convention. 

This decision clarifies that despite within the fight against terrorism it is not allowed 

to state to exercise actions to the person, who can be a dangerous criminal or 

terrorist, prohibited by Article 3. 
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Based on  this decision, in December 16, 2004 the House of Lords in Britain decided 

the incompatibility of anti-terrorism law with the European Convention on Human 

Rights. 

Peers vs.  Greece 

Donald Peers is a British citizen and has been a drug user. He was treated with 

therapy as a drug user in the UK until August of 1994, the time when he was 

arrested at Athens airport on offenses that he had to do with drugs. On 24 August he 

was transferred to Korydallos jail in Greece waiting for his court decision. 

Initially he was held in the psychiatric hospital prison and then was sent to the 

isolated of Delta area and then Alfa area. While he was in the Delta area he claimed 

that in Delta he shared a small cell with another inmate, with an open toilet that 

often did not work, in difficult conditions with insufficient natural light and not airy. 

He also claimed that in the Alfa area the conditions were too difficult and 

unhygienic. The applicant had not had the opportunity to participate either in 

courses or professional activities or attend any library. The applicant claimed that 

the treatment that was done was a violation of Article 3, 6/2 and 8 of the Convention. 

The Court during the examination of the case found a violation of Article 3 of the 

Convention despite that there was no evidence for the existence of a clear intention 

to humiliate or insult the applicant. The fact that authorities had not taken any 

measure to improve the objectively unacceptable conditions in which the applicant 

was serving a sentence highlights the lack of respect towards him. The Court found 

that for a period of more than two months the applicant had to stand for 24 hours 

hid in his bed in a cell which had no ventilation or window, which in certain periods 

became unbearable hot . He also had to use the toilet in the presence of another 

prisoner who was present while the toilet was used by another. The court found that 

these conditions in which the applicant lived reduce human dignity and force to 
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arise within him feelings of anxiety and inferiority which could reach up to breakage 

of the constancy of his moral and physical. 

For these reasons the Court decided that the applicant's conditions of detention in 

the segregation unit in the prison of Korydallos in the Delta area reach up to 

degrading treatment in terms of Section 3. 

This is the second decision that sanctions Greece over a period of one month for 

violation of Article 3 of the Convention. The first decision was that in the case 

Dougoz vs. Greece in which were found violation of Article 3 in terms of security 

conditions in a security center because of isolation. The second decision was given 

within one month from the first decision concerning the conditions under which the 

detainees and prisoners are held. Overcrowding and inadequate sanitary situation in 

prisons is a problem throughout Europe. This decision reiterates that Article 3 may 

be violated even when it is not intended to have humbled or humiliated victim if 

the prison conditions in itself reduce the dignity of the person concerned. While 

Article 3 has an absolute character, if a state is unable to provide the minimum 

required under him, then this country would be in violation of the Convention and 

precisely to Article 3. 

Case Ocalan vs. Turkey 

This decision has to do with one of the most interesting and complex issues 

presented before and it had to do with the former leader of the PKK. 

The applicant complained in particular that he was deprived of his liberty, was not 

brought promptly before a judge and that he had not been able to initiate a 

proceeding to challenge the lawfulness of his detention and he claimed violations of 

Articles 5 /1, and 3 of 4 of the Convention. 

In connection with Article 5/4 of the Convention (the right to have a quick decision 

by a court on the legality of a ban), the Court found that the law of 4-day maximum 
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period for a person to be arrested as a prohibited, and estimated that the applicant 

was kept in isolation and that his lawyers were detained by the police. So the court 

reasoned that there was a violation of this provision of the Convention. 

In connection with Article 5/3 (Right to be promptly brought before a judge), the 

Court noted that the maximum period of seven days had exceeded and it could not 

accept the argument that it had been necessary in the particular case for  the 

applicant to be held  for such a period without being brought before one judge. So 

there was a violation of Article 5/3 of the Convention. The Court in connection with 

Article 5/1 said that there was no violation of section because the arrest and 

detention is made in accordance with a procedure established by law. 

If the tendency of international instruments on human rights protection is to 

formulate first of all rights, this protection is related to mechanisms designed to 

guarantee as well as with the liabilities belonging to Member States. Then, it is not 

surprising that international control authorities pay special attention to the 

identification, definition and their importance. It can also be supported the idea that 

this attention is great in the field of human rights, bearing in mind the principles that 

prevail in this area where the principle of effectiveness emerges in the 

foreground. This principle in fact the interpretation of commitments in terms of 

protecting the person. In fact, this principle requires the interpretation of 

conventions in the light of social developments. Consequently, we can talk about the 

progressive nature of jurisprudence in this area. 
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Abstrakt  
 
Me konsolidimin e medias si pushteti i katërt dhe rolit të saj si “watchdog“ i 
demokracisë, logjikshëm ngrihet pyetja: Meqënëse asnjë pushtet nuk është i 
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pakufizuar, a duhet kufizuar pushteti i medias, nesë po, në ç‘masë? Përmes këtij 
studimi synohet të arrihet zbërthimi i një sërë çështjeve tepër të rëndësishme që kanë 
të bëjnë me median dhe raportet  e saj me të drejtat e tjera të njeriut. Rasti i cili është 
marrë në studim është tranzicioni 20 vjeçar i Shqipërisë dhe tabloja e dyfishtë që na 
paraqet ky tranzicion përsa i përket (mos) kufizimit të lirisë së shtypit. Boshllëku 
juridik  gjatë viteve të tranzicionit dhe efekti i tij në tentativën e vazhdueshme të 
pushteteve ( ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor) në ndikimin dhe cënimin e lirisë së 
shprehjes, informimit dhe një sërë të drejtash të tjera themelore të medias do të jenë 
pjesë e këtij studimi. Përmes analizës konkrete të rasteve synohet të analizohet edhe 
efekti i kundërt që ka patur liria e e pakontrolluar e medias. A ka abuzuar media me 
lirinë e saj dhe a është legjislacioni ynë i gatshëm për të ndëshkuar rastet e tejkalimit 
të lirisë së medias? Cilët duhet të jenë kufijtë juridikë dhe moral në të cilën media do 
të duhet të funksionojë dhe të ushtrohet lira e shprehjes? Sa të mbrojtura janë të 
drejtat e çdo individi, (sidomos ato mardhënie juridike që kanë në themel mbrojtjen 
e nderit dhe dinjitetit) nga redaksionalet të publikuara online të cilat ruajnë 
anonimatin e opinion-bërësve? Kështu përmes studimit synohet të evidentohet 
rreziku eventual që i vjen demokracisë nga kufizimi i medias nga njëra anë dhe nga 
pakufizueshmëria e saj nga ana tjetër. Jashtë fokusit të studimit nuk mund të 
qendrojë edhe fenomeni më i ri, ai i gazetarisë online me avantazhet dhe 
disavantazhet e saj. Këto janë problematikat të cilat synoj ti trajtoj gjatë këtij punimi.  
Përmes studimit krahasimor të legjislacionit shqiptar mbi median dhe atij të 
Bashkimit Europian synohet të evidentohet situata ligjore në Shqipëri përsa i përket 
kornizës në të cilën funksionon media. Gjithashtu në studim do të përdoren dhe 
raportet e organeve ndërkombëtare monitoruese përsa i përket evidentimit të 
problemeve kyç në lirinë e shprehjes së medias si edhe raportet e saj me të drejtat e 
njeriut si edhe pushtetet e tjera. Praktika ligjore e ndjekur si edhe rastet që mund të 
bëjnë precedent për të ardhmen përsa i përket kufizueshmërisë së lirsë së medias do 
të shërbejnë në analizën përfundimtare të studimit. Në fund të studimit do të  
paraqiten konkluzione mbi mënyrën se si duhet të balancohet raporti i pushtetit të 
medias me të drejtat e tjera, cilat janë rreziqet eventuale në rastin shqiptar që vijnë 
nga një media e kufizuar dhe e pa kufizuar, si edhe se si mund të përmirësohet  
legjislacioni duke garantuar një respektim sa më të drejtë të drejtave të vetë medias 
por edhe të çdo individi tjetër. 
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Fjalët kyç: Bashkim Europian, kufizime, legjislacion, liria e individit, media 

1. Media dhe tranzicioni 
 
Rrëzimi i sistemit komunist në vitin 1990 i dha fund dhe kontrollit, të paktën de juro, 
të medias nga pushteti. Por a do të ishte politika e gatshme për shkëputjen e 
kontrollit mbi median dhe garantimit të një kuadri ligjor që do ti siguronte asaj  
pavarësinë? A do të ishte vetë media e gatshme të merrte rolin e saj duke qendruar e 
pavarur nga politika? Problemi thelbësor në atë periudhë qendronte si në aspektin 
ligjor edhe në atë  moral. Shqipërisë i mungonte një kuadër ligjor dhe mbi të gjitha 
një model i mëparshëm për të marrë si shembull. Në vitet e para të demokracisë, 
media mund të quhej “kaotike dhe e pastrukturar, ashtu siç ishin edhe strukturat 
shtetërore e shoqëria në përgjithësi”587

2. Raportet e medias me pushtetet, tentativa për të kufizuar lirinë e shprehjes 

. Koha vërtetoti se nevoja për një ligj ‘mbi 
Median” do të ishte jo vetëm një nevojë por një domosdoshmëri e kohës, vendit dhe 
të ardhmes së tij. 

Me vendosjen e sistemit pluralist dhe përcaktimit të raporteve të reja midis medias 
dhe pushteteve,  në Shqipëri janë  evidentuar dy qasje, të cilat vijojnë, në raporte dhe 
forma të tjera,  edhe sot.  
-Nga njëra anë kemi pushtetet ( legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor) në tentativën për 
të kufizuar lirinë e shprehjes; 
 -Nga ana tjetër vetë median, e cila në fazat e ndryshme të zhvillimit të saj është vënë 
në shërbim të partive politike, ku nën emrin e lirisë së shprehjes, jo pak herë ka 
cënuar interesat e individëve. 
Në këtë punim synoj të sjellë modestisht disa argumente në favor të këtyre dy 
qasjeve si dhe të tregoj problemet që mendoj se duhet të kenë përparësi rëndësie në 
legjislacion por edhe në lirinë e medias në vendin tonë. 

2.1 Pushteti legjislativ 
 

                                                           
587 Gross. Peter, Between Reality and Dream: Eastern European Media Transition, Transformation, Consolidation, 
and Integration, East European Politics and Societies, Sage 2004 
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Pushteti legjislativ është treguar përgjithësisht i kujdesshëm në hartimin e politikave të 
qarta dhe mbrojtëse përsa i përket lirisë së shprehjes dhe medias në tërësi. Por ka 
patur një rast të vetëm, i cili, sipas grupeve të interesit të asaj kohe është cilësuar si 
tentativë e legjislativit për të kontrolluar median. Në vetvete dhe kjo përbën një 
vullnet të ekzekutivit dhe të shumicës parlamentare, e cila për herë të parë e 
materializon jo në akte administrative, por në një ligj, dëshirën e saj për të kufizuar 
lirinë e shprehjes përmes kontrollit. Ligji Nr 7756 “ Mbi median” dt 11.10.1993, ndër 
të tjerat parashikonte në  nenin 18 të tij se : “Prokurori apo ndihmësit e tij zyrtarë 
kanë të drejtë të tërheqin nga qarkullimi një botim për qëllime të ndryshme nga ato 
të sigurimit të provave edhe pa urdhër konfiskimi (sigurim i përkohshëm), në rastet 
kur nxjerrja apo shpërndarja e atij botimi përbën një vepër të kundërligjshme, e cila 
vërteton objektin e  shpërndarjes së shkrimeve që përbëjnë rrezik moral për rininë si 
dhe në rastet kur nuk mund të ekzekutohet në kohë një urdhër gjyqësor 
konfiskimi.”588

 

 Në historinë e tranzicionit shqiptar mbetet rasti i vetëm kur legjislativi 
me anë të një ligji u mundua të vinte në pikëpyetje raportin e medias me pushtetet e 
tjera.  

2.2 Pushteti Ekzekutiv 
 

Pushteti ekzekutiv në të kundërtën, ka ndërhyrë disa herë për të kufizuar lirinë e 
shprehjes. Madje mund të themi se këto ndërhyrje apo tentativa  kanë qenë edhe më 
të shpeshta dhe të shtrirë më gjatë në kohë, e jo vetëm të mbetura të izoluara nga 
parti apo qeveri të vetme.  
 Format që ka përdorur pushteti ekzekutiv kanë qenë të ndryshme. 
-Në periudhën 1992-1997, ndër më të përhapurat kanë qenë presionet dhe kërcënimet 
apo ndjekjet penale.  
-Ndërkohë gjatë trazirave të 1997 nuk kanë qenë të pakta rastet, kur gazetarët janë 
vrarë nga grupe të ndryshme kriminale në konteksin e një situate të acaruar politike. 
“Kështu në një letër drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë z. Sali Berisha në 
26 Mars 1997, Canadian Journalist for Free Expression (CJFE), evidenton rastet e 
vrasjes së 12 gazetarëve. Njëkohësisht letra i referohet edhe vrasjes në periferi të 
Sarandës së gazetares gjermane Vilma Gundabel sipas AFP”.589

                                                           
588 Neni 18. Ligji  Nr. 7756  dt 11.10.1993, “Mbi Median” 

 Ndërkaq media jo 

589 Letër drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë z. Sali Berisha, 26 Mars 1997 nga CJFE. 
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pak herë është vënë në rrezik, ku incidenti më i rëndë i asaj periudhe padyshim do të 
mbetet djegia e redaksisë së gazetës “Koha Jonë”, në mars të 1997 nga një grup 
personash të pa identifikuar.  
-Pas vitit 1998,  pushteti ekzekutiv zgjodhi një formë të re në rrugën e vazhdueshme 
për të kufizuar lirinë e medias; Presionin ekonomik. Kjo dukuri u shfaq dy planëshe: 
nga njëra anë përmes gjobave dhe nga ana tjetër përmes joshjes që u bëhej pronarëve 
të mediave.  Për më tepër, “situata financiare kritike e medias shqiptare e bën atë 
edhe më të prekshme ndaj korrupsionit dhe interesave të politikës dhe të 
biznesit”.”590 Ndërkaq sipas raportit të Freedom House për Shqipërinë në kapitullin 
e “ Pavarësisë së medias“ ngren shqetësimin se shumica e mediave të printuara dhe 
ato elektronike përkrahin qeverinë dhe Partinë Socialiste dhe se në raportimet e tyre 
janë më pak të butë dhe  shpesh herë agresiv me opozitën.591

Vendimi i Këshillit të Ministrave në vitin 2006 për zhvendosjen e Top Channel nga 
godina e Piramidës, një pronë qeveritare për të cilën ajo ( grupi mediatik) paguan 
taksë u cilësua nga organet monitoruese si një tentativë të ekzekutivit për të 
kontrolluar median. Po në qershor të 2006, pas kontrollit të organeve tatimore  pranë 
grupit mediatik Top Media, këtij të fundit iu akordua një gjobë prej 14.1 milion 
dollarë apo 1.71 bilion lekë për detyrime fiskale të pa paguara. Në një deklaratë, 
Organizata Mediale e Europës Juglindore  (South East Europian Organisation 
(SEEMO)) deklaron se : “në situatën shqiptare, presioni ekonomik është një nga 
format e nënshtrimit të medias, duke besuar se “qeveria po mundohet të intimidojë 
median”

 

592

Një tjetër formë e presionit ekonomik që ushtron pushteti ekzekutiv ndaj medias, është edhe 
favorizimi me reklamat qeveritare ndaj mediave që ndodhen më pranë pushtetit. Në vitin 
2006 Këshilli i Ministrave miratoi një vendim që kishte si qëllim reduktimin e 
varësisë ekonomike të medias nga pushteti dhe burimet shtetërore. Vendimi 
ndalonte publikimin e lajmërimeve shtetëore në media duke i publikuar këto në 

 .  

                                                                                                                                                                                     
http://www.cjfe.org/resources/protest_letters/journalist-kill-list-albania  
590 Freedom House, 2003 Raporti mbi Shqipërinë. http://www.freedomhouse.org/report/nations-
transit/2003/albania 
590 Freedom House 2004, Raporti mbi Shqipërin. http://www.freedomhouse.org/report/nations-
transit/2004/albania 
 
 
592 SEEMO 18 Qershor 2007, letër dërguar Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, znj. Jozefina Topalli 
http://www.seemo.org/activities/pressfreedom/07/press0708.html  

http://www.cjfe.org/resources/protest_letters/journalist-kill-list-albania�
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2003/albania�
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2003/albania�
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2004/albania�
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2004/albania�
http://www.seemo.org/activities/pressfreedom/07/press0708.html�
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Buletinin e Lajmërimeve Zyrtare. Por, megjithatë ligji nuk arriti të përcaktojë qartë 
“çfarë kuptonte me ‘reklamë shtetërore’, duke lënë përsëri hapësira për 
manipulimnë ”593

Presioni ekonomik, nuk ka mbetur i vetëm gjatë kësaj periudhe.  
 

Dhuna dhe presionet e drejtpërdrejta ndaj gazetarëve kanë qenë po kaq të 
shpeshta.   Kështu në vitin 1998,  Free Speech Forum denoncoi arrestimin pa një 
urdhër gjyqësor apo të prokurorisë, të gazetarit z. Alfons Zeneli594. Tritoli i vendosur 
në makinën e deputetit dhe kryeredaktorit të asaj kohe të “Zërit të Popullit” z. Erion 
Braçe, mbrëmjen e 6 Prillit 2006 nuk ka mbetur jashtë kritikave të organizatave 
monitoruese595

Formë tjetër e presionit që  pushteti ekzekutiv , por edhe ai vendor,  i bën medias është 
përdorimi i procedurave burokratike  apo pengesave të tjera të pa justifikuara që i 
vështirësojnë medias aksesin për marrjen e informacionit. Kështu në një deklarim për 
organizatën ndërkombëtare IREX, kryeredaktori i gazetës  “Shqip“ z. Aleksandër 
Çipa ngren shqetësimin se gazetarët e gazetës “Shqip” dështuan të merrnin 
informacion mbi kampusin universitar për Qytet Studentit pranë kreut të 
planifikimit urban pranë Bashkisë Tiranë, megjithëse ato ndoqën “të gjitha rrugët 
ligjore për marrjen e informacionit.”

.   

596

                                                           
593Besnik Baka, Media Vs. Politika: Trancizioni drejt (pa)varësisë politike, Instituti Shqiptar i Medias. 

  

594  Deklarata për shtyp e  Free Speech Forum, 21shtator 1998, Tiranë 
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71
%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpË8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&sour
ce=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5ëSDKëx78LyaqhEg 
594 SEEMO 18 Qershor 2007, letër dërguar Parlamentit të Republikës së Shqipwrisë 
 
596 Aleksandër Çipa, Irex study 2012,  faqe 5 

http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpË8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5ëSDKëx78LyaqhEg�
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpË8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5ëSDKëx78LyaqhEg�
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpË8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5ëSDKëx78LyaqhEg�
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1 Tabela 1 është hartuar duke u bazuar në raportet e Freedom House për Shqipërinë, 
sipas viteve përkatëse. Tabela paraqet kuotimin e Freedom House në kategorinë e 
“pavarësisë së medias” Horizontalisht jan vendosur vitet në të cilët janë hartuar 
raportet dhe Vertikalisht kuotimi i bërë. 
Në vite Shqipëria ka ruajtur një nivel pothuajse të njëjtë në kuotimin nga organizatat 
ndërkombëtare përsa i përket lirisë së medias. Kështu sipas Freedom House, liria e 
medias në Shqipëri kuotohet me 4 pikë në raportet e viteve 2003, 2005 dhe 2011 dhe 
me 3.75 në raportet e viteve 2004, 2006, 2007, 2008 dhe 3 në raportin e vitit 2012 
Radio Televizioni Publik Shqiptar 
Një ndër rastet klasikë në  tranziocionin shqiptar të ndërhyrjes së shtetit në lirinë e 
medias, është kontrollimi politik që i është bërë Radio Televizionit Publik Shqiptar ( 
R.T.Sh.). I përdorur gjerësisht si zëri i propagandës komuniste gjatë viteve të regjimit 
totalitar, politika shqiptare e pati shumë të vështirë që të largojë këtë mendësi edhe 
me vendosjen e pluralizmit. Megjithëse ligjërisht, R.T.Sh është apolitike dhe zotohet 
të mbulojë paanshmërisht lajmet e vendit dhe ato ndërkombëtare,597

2.3 Pushteti gjyqësor  

 ndjeshëm është 
vënë re tendenca për të përkrahur qeverinë në pushtet. Kjo gjë është theksuar  në 
raportet monitoruese ndërkombëtare. Buletinet e lajmeve të Televizionit Publik 
Shqiptar kanë qenë të kritikuara vazhdimisht gjatë 20 viteve të fundit.  

 

                                                           
597 Neni 66/2 Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat ” 
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Ndërsa analiza e ndikimit të dy pushteteve të tjera  (legjislativ dhe ekzekutiv) ndaj 
medias, është disi më e lehtë, në rastin e raportit të medias me pushtetin gjyqësor 
është më e komplikuar. Kjo për vetë faktin se vetë ligji material dhe ai procedurial 
nuk të lë hapësira për të të diskutuar vendimet e gjykatave. Gjykata, si e pavarur në 
punën e saj, e jep vendimin duke çmuar provat dhe në bazë  të bindjes së saj të 
brendshme, të formuar nga shqyrtimi në tërësinë e tyre të rrethanave të çështjes598

Aktualisht marrdhëniet e medias me personat e tretë, qofshin të veshur me pushtet 
apo qytetarë, nëse media cënon interesat e tyre, rregullohen përmes Kodit Penal dhe 
Kodit Civil.  

. 
Parë në këtë kontekst është e vështirë të interpretosh vendimet gjyqësore, por 
gjithsesi mund të analizojmë shkaqet që krijojnë hapësira që gjykata të cënojë lirinë e 
shprehjes.  

Përsa i përket Kodit Penal, ai përmban dy nene të cilat mund të kenë si subjekt të 
konsumimit të veprës penale dhe gazetarët përsa i përket realizimit të detyrës së 
tyre, e që rëndomë janë përdorur kundra tyre në gjykime.  
Neni 119 i Kodit Penal sanksionon veprën penale të fyerjes. Aktualisht sipas Ligjit 
Nr. 23/2012  “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995  “Kodi Penal”, ( 
Neni 119 i ndryshuar) fyerja dënohet me gjobë nga pesëdhjetë mijë në një million 
lekë, ndërsa kur kryhet botërisht maksimumi i dënimit shkon në tre million lekë. 
“Praktika gjyqësore ka pranuar se fyerja bëhet botërisht kur janë të pranishëm më 
shumë se 7-8 persona që ti dëgjojnë fjalët poshtëruese, fyese në drejtim të personit 
ose të disa personave”599

Neni 120 i Kodit Penal sanksionon veprën penale të shpifjes. Kjo vepër penale 
konsumohet përmes  përhapjes së qëllimshme e thënieve, si dhe çdo informacion 
tjetër që dihet se janë të rreme, që cenojnë nderin dhe dinjitetin e personit

. Kështu masmedia duke patur parasysh karakterin publik 
të saj, bën pjesë në subjektet të cilët mund të konsuomojnë veprën penale.  

600

                                                           
598 Neni 28, Kodi i Procedures Civile  

 Sipas 
ndryshimeve të bëra me Ligjin 8733, date 24.01.2001 shpifja është në rrethana të 
cilësuara kur ajo kryhet botërisht, d.m.th në prani të shumë personave ose kur vihen 
në dijeni shumë persona apo me radio, televizor, ose nëprmjet përhapjes së 

599 Ismet Elezi, E drejta Penale (Tiranë, 2009), fq 172 parag. 1 
600 Neni 120, Ligji Nr. 23/2012  dt.01.03.2012  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr 7895 dt, 27.11.1995 
“Kodi Penal” 
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shkrimeve p.sh., artikujve në shtyp601. Aktualisht shpifja dënohet me gjobë nga 
pesëdhjetë mijë  gjer në një million e pesëqind mijë lekë, ndërsa kur kryhet botërisht 
maksimumi i dënimit shkon në tre million lekë. Inkurajues është fakti që me 
ndryshimet e fundit të Kodit Penal,nenet 239, 240, 241 që përcaktonin veprat penale 
të fyerjes dhe shpifjes drejtuar funksionarëve publik përfshirë dhe Presidentin u 
shfuqizuan. Jo në pak raste këto nene janë përdorur nga ana e qeverive për të 
trembur dhe ndëshkuar median kritike602

Për tu vlerësuar qendron fakti i angazhimit të Qeverisë Shqiptare, pas vitit 2005 që, 
asnjë gazetar të mos paditet nga organet e qeverisë, apo vetë funksionarët publikë, 
përsa i përket ushtrimit të detyrës. 

.  

Në vlerësimin tim, praktika 20 vjeçare ka evidentuar dy probleme kryesore përmes 
vendimeve të dhëna nga gjykatat përsa i përket medias dhe lirisë së saj.  
Së pari : vlerësimet e gazetarëve dhe shprehjet si “bandit”, “kriminel” etj., do të 
cilësohen si fyerje, apo shprehje e opinionit të lirë të tyre, bazuar në Nenin 23 të 
Kushtetutës mbi lirinë e shprehjes? 
 Së dyti : cili do të jetë kufiri midis jetës private të funksionarit shtetëror dhe interesit 
publik? 

2.3.1 Çështja Koçi vs Patozi  
 
Në vitin 1999, z. Petro Koçi, ish-Ministër i Brendshëm i asaj kohe padit në gjykatë 
kryeredaktorin e gazetës “Rilindja Demokratike” z. Astrit Patozi duke e akuzuar për 
veprat penale të fyerjes dhe  shpifjes. Në artikullin e botuar ishte përdorur fjala 
“banditi Koçi”603 dhe për këtë ai e akuzonte z. Patozi për konsumimin e veprave 
penale të shpifjes dhe fyerjes. Në përfundim të gjykimit në sesionin penal, gjykata 
nuk e gjeti fajtor z. Patozi për veprën penale të shpifjes,”604, ndërsa e shpalli fajtor për 
veprën penale të fyerjes, duke e cilësuar fjalën “bandit”  si një sulm të pa justifikuar 
ndaj nderit dhe dinjitetit të personit. Kështu ajo e dënoi me gjobë 30.000 lekë. Patozi 
e apeloi vendimin e tij në Apel, i cila la në fuqi vendimin e shkallës së parë605

                                                           
601 Ismet Elezi, E drejta Penale ( Tiranë, 2009) fq 175 p. 8 

. 

602 The Cost of Speech: Violations of Media Freedom in Albania, Human Rights Watch, 13 janar 2002 
http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5199f2,45ae0aa82,3d11cef04,0,,,ALB.html  
603 Artikull,gazeta  Rilindja Demokratike, 10 shtator 1999, Petro Koci dhe Gjolek Malaj nisin të ndërtojnë në 
Tiranë,  
604 Vendim Nr 361, 26 Maj 2000, Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë (e pa publikuar) 
605 Vendim Nr 306 , 3 qershor 2000 Gjykata e apelit ( pa publikuar) 

http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5199f2,45ae0aa82,3d11cef04,0,,,ALB.html�
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Ndërkaq, Gjyakata e Lartë rrëzoi rekursin e z. Patozi “ si të pabazuar ligjërisht”606. 
Ndërkohë gjykimi civil ndaj z. Patozi përfundoi në vitin 2001, ku gjykata e dënoi me 
750.000 lekë gjobë. 607

Në një çështje të ngjashme me çështjen Koçi vs. Patozi, kur Gjykata Kushtetuese 
Spanjolle që shqyrtoi dënimin e një gazetari që e kishte quajtur mbretin “fashist” për 
politikat e qeverisë, në kuadër të kampionatit botëror të futbollit u shpreh se 
“shtrirja maksimale që ka liria e shprehjes në kushtetutën tonë duhet vënë në dukje 
pasi ajo është baza, ku sëbashku me dinjitetin e personit dhe të drejtave të tij të 
padhunueshme, në tërësinë e të drejtave dhe lirive

  

608

Lira e shprehjes është një ndër mjetet kryesore të demorkacisë që posedon individi. 
Kjo liri garantohet si nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

.  

609, po ashtu edhe nga 
Konventa Europiane e të drejtave të Njeriut610, e cila është pjesë e legjislacionit tonë 
të brendshëm611

Në mendimin tim personal, është me rëndësi theksimi i faktit se një qendrim i tillë i 
gjykatave shqiptare ndër vite, ka qenë ndëshkues për gazetarët, të cilët jo pak herë 
kanë abuzuar me lirinë e shprehjes. Gjykatat në tilla raste duhet të tregojnë një 
kujdes të veçantë duke parë nëse çështja në fjalë, që është shtruar në tërësi në artikull 
,prek ose jo interesin publik. Nëse prek interesin publik, padyshim që çështja duhet 
shtruar më gjerë dhe duhen vërtetuar ose rrëzuar akuzat e bëra. Nëse fyerjet, apo 
shpifjet janë të një karakteri individual dhe nuk përmbajnë në tërësi asnjë argument 
apo shtrojnë fakte për tu vërtetuar me interes për qytetarët, atëherë është e drejtë 
ekskluzive e personit të kërkojë dëmshpërblim. Në praktikën e saj, GJ.E.D.NJ e 
cilëson interesin publik si një prej aryseve të legjitimuara që shtypi mund të 
kapërcejë kufijtë e tij. Shtypi luan një rol të rëndësishëm në shoqëritë demokratike. 
Edhe pse ai nuk duhet të kalojë disa kufij, në veçanti në ato që kanë lidhje me 

. Pyetja që shtrohet për diskutim është se nëse shprehjet e tilla të 
përdorur nga shtypi ndaj politikanëve  si “bandit”, “kriminel” etj., do të cilësohen si 
shprehje e opinionit të lirë të medias apo cënojnë lirinë e individëve. Padyshim që 
kjo nuk është një çështje e prerë me thikë dhe e vendosur përfundimisht në të gjithë 
legjislacionet e shteteve.  

                                                           
606 Vendim Nr 338,  dt 6 tetor 2000 Gjykata e Lartë ( e pa publikuar) 
607 Vendimi, i 4 Prill 2001 Gjykata e Tiranës. 
608 Cështja, Punto y Hora, STC 20/1990, Boletín de Jurisprudencia Constitucional 107, 48 
609 Neni 22 I Kushtetutës 
610 Neni 10/2 KEDNJ 
611 Neni 17/2 I Kushtetutës 
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reputacionin dhe të drejtat e tjera, e në përputhje me detyrimet e përgjegjësitë e tij, 
duhet të japë informacion mbi të gjitha çështjet që kanë interes publik612. Madje sipas 
GJ.E.D.NJ, liria gazetareske përfshin burime të ndryshme në një shkallë ekzagjerimi 
dhe provokimi613

2.3.2 Ylli Pango vs. Top Channel 

. 

 
E një natyre pak më të ndryshme do të ishte çështja Pango vs Top Channel. Pa 
dashur të sjell në vëmëndje të gjithë çështjen, pasi  tani kjo çështje ende nuk ka marrë 
formë të prerë dhe  ndodhet për gjykim në Gjykaten e Lartë, mund të ngremë disa 
pyetje: 
Pyetja e parë që shtrohet për diskutim është : 
A përbën ky rast cënim të të drejtave të individit apo duhet të prevalojë interesi 
publik.? 
Dënimi i dhënë me gjobë prej 400 mijë eurosh, a përbën në themel një tentativë të 
gjyqësorit, ku përmes vendimeve dhe presioneve mundohet të cënojë parimet e lirisë 
së medias? 
Në çështjet kur gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut i është dashur të 
balancojë mbrojtjen e jetës private kundër lirisë së shprehjes, ka patur gjithmonë 
parasysh kontributin në debatin me interes të përgjithshëm të bëra nga publikimi i 
fotove apo artikujve614. Po të njëjtin qendrim ka mbajtur edhe gjykata Franceze, kur 
ka gjykuar çështjen me paditës z. Pango kundër shoqërisë “France 24”. “Interesi 
legjitim i publikut për të qenë i informuar dhe kontributi në një debat me interes të 
përgjithshëm lejojnë që të bëhen publikë elementë të jetës private të një personi të 
tretë dhe të riprodhohen imazhet e tij, me kusht që gazetarët të sillen ndershmërisht, 
duke u bazuar në fakte ekzakte dhe të japin informacione të pakta dhe preçize duke 
respektuar etikën gazetareske. Fakti që një ministër në funksion i kërkon një vajze të 
zhvishet në kuadrin e një interviste pune, mund ti paraqitet ligjërisht publikut për 
shkak të rëndësisë së funksioneve të tij”.615

                                                           
612 Observer and Guardian v. the United Kingdom, gjykimi i 26 nëntori 1991, Series A no. 216, p. 29-30, § 59, dhe  
Bladet Tromsø and Stensaas v. Norëay [GC], no. 21980/93, § 59, ECHR 1999-III 

  

613 Çeshtja Prager dhe Oberschlick kundër Austrisë, aktgjykimi i datës 26 prill 1995, Seria A nr 313, fq 19, § 38; 
614 Çështja News Verlags GmbH & CoKG v. Austria, no. 31457/96, § 52 et seq., ECHR 2000 
615 Vendim dt 11/03/2011, Gjykata e Lartë e rrethit Gjyqësor Nanterre, Departamenti i Hauts de Siene 
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Përsa i përket çështjes së dytë, nëse vendimi i dhënë kundër një prej grupeve 
mediatike më me influencë në Shqipëri përbën në vetëvete një tentativë të gjyqësorit 
për të kufizuar lirinë e shprehjes mendoj se gjoba e dhënë prej 400.000 eurosh është 
një shumë e madhe, parë kjo edhe në standardin e jetesës shqiptare. Një shumë e 
tillë, padyshim është një ndër format e moderuar të intimidimit të medias, përmes 
presionit ekonomik, por me të njëjtën rrezikshmëri ndaj lirisë së shprehjes sa dhe 
format e tjera të presionit.  Në një çështje, që pati po në themel videon e publikuar 
nga Top Channel, por tashmë jashtë Republikës së Shqipërisë gjykata mori një 
vendim simbolik përsa i përket dëmshpërblimit ndaj z. Pango. Kështu gjykata e 
Lartë e Nanterre gjobiti shoqërinë mediatike franceze me shumën prej 1 euro për 
dëm moral ndaj z. Pango, megjithëse vendimi në tërësi i akordonte një shumë në 
total prej 3000 euro, por për kërkesa të tjera, të ndryshme nga dëmi moral, paraqitur 
në gjykim.  

3. Kufijtë moralë të medias  
 
Qënia pushteti i katërt  në sistemet demokratike, kurrësesi nuk mund ta bëjë median 
të pakufizuar. Ashtu sikundërse dhe çdo individ në shoqëri dhe media kufizon 
veprimtarinë e saj në kornizën e kufijve ligjorë dhe moralë. Është pikërisht kjo 
kornizë, respektimi i së cilës garanton palët e treta nga abuzimi i medias me lirinë e 
saj.  
Në vitin 2006, Instituti Shqiptar i Medias hartoi Kodin e Etikës i Medias Shqiptare. 
Megjithëse në ngjashmëri me emërtimin e një ligji, ky kod është i vetmi dokument i 
shkruar nga vetë përfaqësues të medias shqiptare të cilët përcaktojnë kufijtë e 
veprimit të tyre. Me rëndësi është fakti se Kodi e shtrin veprimtarinë e tij si ndaj 
personave që ndërmarrin veprimtari gazetareske por edhe atyre që ndërmarrin 
veprimtari editoriale.616

                                                           
616 Kodi i Etikës i Medias Shqiptare, 2006 ISHM 

 Në ndryshim nga Ligji nr 8410 datë 30.09.1998,“ Për radion 
dhe televizionin publik dhe privat në Shqipëri” i ndryshuar, ky Kodi, megjithëse me 
fuqi morale e shtrin fushën e zbatimit të tij edhe ndaj medias së shkruar. Kështu 
përmes një kodi moral dhe etike, I.SH.M mundohet të “plotësojë” vakumin ligjor. 
Kodi parashikon se shtypi duhet të njohë të drejtat dhe detyrimet para publikut, 
duke theksuar rëndësinë e respektimit të të drejtave të individëve, por duke patur 
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parasysh dhe interesin e publikut. Përsa i përket raportit që duhet të ketë media me 
të drejtat e tjera të individëve, e sidomos të asaj për jetën private dhe familjare, Kodi i 
Etikës shprehet se vetëm mbrojtja e interesit të shoqërisë duhet të justifikojë 
ndërhyrjen gazetareske në jetën private të personit617

 Risi është se për herë të parë, në mungesë të një përcaktimi ligjor apo edhe të një interpretimi 
të zgjeruar nga gjykatat të “interesit publik“, Kodi i Etikës, si një kod moral për median e 
përcakton këtë të fundit si mbrojtje të shëndetit të pubikut dhe sigurisë, si parandalimin e një 
krimi, skandali apo abuzimi me pushtetin, si mbrojtjen e publikut nga çorjentimi duke bërë 
edhe dallimin mes intersit të publikut dhe asaj ç’ka është intersante për publikun. 

. 

Ekzistenca e Kodit të Etikës së Medias shqiptare është me një rëndësi të veçantë. Në 
rradhë të parë, ai krijon mundësinë që gazetarët të njihen me kufijtë moral të 
veprimtarisë së tyre, duke ruajtur balancat e repsketimit të të drejtave në një shoqëri 
demokratike, por duke përmbushur dhe misionin e tyre. 

4. Abuzimi i medias me pushtetin  
 
Keqpërdorimi i lirisë së shprehjes, shkelja e etikës, vendosja e intresave klientelistë 
dhe politikë mbi interesin e publikut, si edhe mungesa e profesionalizmit dhe një 
kuadri të mirë monitorues ligjor janë ndër shkaqet kryesore të abuzimit të medias 
me pushtetin e dhënë. Duke qenë arsye subjektivë dhe jo të një debati juridik, do të 
doja të qendroja në analizimin e defekteve në mekanizmat ligjorë, që i japin rrugë të 
lirë medias të abuzojë me pushtetin e dhënë. 

4.1 Media e shkruar, kontrolli  
 
Aktualisht, 26 gazeta ditore publikohen në Shqipëri618, duke përfshirë tre gazeta 
partiake “Rilindja Demokratike”-organ i Partisë Demokratike, “Zëri i Popullit”-
organ i Partisë Socialiste dhe “Integrimi”-organ i Lëvizjes Socialiste për Integrim. 
Megjithëse tirazhi i kopjeve të shitur asnjëherë nuk është bërë publik, mendohet se 
tirazhi i përgjithshëm nuk i kalon në 70.000 kopje, ku gazeta me shitjet më të larta 
nuk i kalon 25.000 kopje.619

                                                           
617 Kodi i Etikës i Medias Shqiptare, 2006  ISHM  fq.7  

 

617 “Mapping Digital Media: Albania” 20 janar 2012,  Open Society Foundation, fq.19 
 
619 “Footprint of Financial Crisis in the Media, Open Society Fondation ,dhjetor 2009 ” fq. 2 
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Pavarësisht nga numri i gazetave të hedhura në treg në shtypin e përditshëm, media 
e shkruar nuk i nënshtrohet asnjë mekanizmi ligjor kontrolli. Ligji nr 8410 dt 
30.09.1998 për “Radion dhe Televizionin Publik dhe Privat në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, parashikon si objekt të tij vetëm veprimtarinë e radios dhe 
televizionit publik620 duke lënë jashtë fushës të rregullimit ligjor median e shkruar.  I 
vetmi mekanizëm jo ligjor që shtrin fushën e zbatimit të tij edhe mbi median e 
shkruar dhe editorialet është Kodi i Etikës,621

4.2 Radio dhe televizioni,kontrolli 

 por gjithësesi ai mbetet në kuadrin e 
parimeve morale të gazetarisë.  

 
Aktualisht në Shqipëri ka dy televizone kombëtar, 71 televizione lokalë që 
transmetojnë në analog, tre televizione që transmetojnë në satelit si edhe 83 kanale 
televizivë kabllorë që trasmetojnë në mbarë vendin, pa përfshirë televizionin publik 
shqiptar.622 Njëkohësisht në territorin e Shqipërisë operojnë dhe dy radio kombëtare 
dhe 56 radio lokale, përveç Radio Tirana dhe degëve të saj në të gjithë vendin. 623

Në aspektin ligjor, radio dhe televizionet, qofshin publike apo private rregullohen 
nga Ligji nr 8410 dt 30.09.1998, “Për Radio Televizionin Publik dhe Privat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky W ligj me kujdes ka parashikuar dhe 
organin kompetent i cili do të merret me kontrollin e zbatimit të këtij ligji. 
Njëkohësisht ligji është treguar i kujdesshëm për përcaktimin e një mekanizmi 
kontrollues, përsa i përket raporteve të medias me të drejtat të tjera, lidhur kjo 
ngushtësisht me etikën në televizion. 

 

Përsa i përket organit monitorues për zbatimin e ligjit, është përcaktuar, Këshilli 
Kombëtar i Radio Televizionit624 duke i dhënë po këtij organi kompetencat e 
sanksioneve administrative, nga vërjetjet deri në heqjen e licencave625

Në frymën e tij, ligji tregohet i kujdesshëm duke vendosur kufij moralë dhe ligjorë të 
veprimtarisë së radio dhe televizioneve publikë dhe shtetërore. Kështu ligji 
përcakton se radio dhe televizionet e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke u 

. 

                                                           
620Neni 1, Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat ” 
621 Pjesa e parë, Kodi I Etikës 
622 Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit, KKRT Lista e operatorëve të lincensuar,  
http://kkrt.gov.al/sq/operatoret/telvizionet   (parë më  20 Prill 2012)  
623 KKRT, Raporti Vjetor 2010, fq. 73. 
624 Neni 6, Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat ” 
625 Neni 7 Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat ” 

http://kkrt.gov.al/sq/operatoret/telvizionet�
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përcaktuar kufizimeve të përcaktuar në ligj, si edhe ato të Nenit 10 të KEDNJ.626 Për 
këtë qëllim, ligji, brenda KKRT-së ngren organin monitorues të radio dhe 
televizioneve, Këshillin e Ankesave, njohur ndyrshe si Këshilli i Etikës.627

 
  

4.2.1 Abuzimi i medias ( elektronike dhe të shkruar) me lirinë e shprehjes 
 
Megjithë kuadrin e përcaktuar ligjor dhe mekanizmin kontrollues, nuk kanë qenë të 
pakta rastet, kur subjektet televizivë kanë abuzuar me pushtetin e dhënë. Në 
raportin e KKRT-së për veprimtarinë gjatë vitit 2009, vihet theksi në pasqyrimin me 
probleme përsa i përket etikës dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, të rasteve të 
aksidenteve apo fatkeqësive natyrore, në mbrojtjen e publikut nga çorjentimi apo 
nëpërkëmbjen e rregullave të drejtshqiptimit apo drejtshkrimit të gjuhës shqipe628

Jo vetëm fëmijët kanë qenë subjekte të prekura nga tejkalimi i caqeve të lirisë së 
medias. Kështu Këshilli i Ankesave konstaton se edhe rikthimi përmes cikleve të 
dokumentareve të kohës së regjimit komunist cënon ndjenjat dhe dinjitetin e një 
shtrese të madhe njerëzish të persekutuar dhe viktima të diktaturës komuniste.

.  
Kritika KKRT ngren edhe përsa i përket respektimit nga ana e televizioneve të 
shenjave paralajamëruese për moshën e këshillueshme për programe të caktuara. 

629

Në vlerësimin tim, probleme aktuale të abuzimit të medias me lirinë e shprehjes 
paraqiten në tre drejtimi. 

 

 -Parimi i prezumimit të pafajësisë nga mediat,  
 -Ruajtja e sekretit hetimor. 
 -Etika në emisionet publike. 
Parimi i prezumimit të pafajësisë është një element thelbësor i demokracisë, ky 
parim sanksionohet si në Kushtetutë630 ashtu edhe në Kodin e Procedurës Penale631

                                                           
626 Neni 35/2 Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat ” 

. 
Parimi i prezumimit të pafajësisë duhet të respektohet në të gjitha fazat e 

627 Neni 18/2 Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat ” 
628 KKRT raporti vjetor 2010 fq29-30 
629 Reagim i Këshillit të Etikës, dt 2.10.2008  “Mbi trajtimin e figurave të regjimit komunist 
http://www.kkrt.gov.al/sq/arkiva/83-29022008-mblidhet-tryeza-e-rrumbullaket-per-etiken”  

 
630 Neni 30 i Kushtetutës 
631 Neni 4 Kodi i Procedurës Penale 
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procedimit632. Nuk kanë qenë të pakta rastet, kur mediat, që në çastin e arrestimit e 
kanë quajtur vrasës të dyshuarin për kyrerjen e veprës penale. Kështu në një artikull 
të datës 9 janar 2012, gazeta “Panorama” shkruan : “Tiranë, arrestohet vrasësi i 
biznesmenit vlonjat”633. Dhënia e një informacioni të tillë si në shtypin e shkruar 
edhe në median elektronike bie ndesh me parimin kushtetor që asnjë person nuk 
mund të quhet fajtor përderisa fajësia e tij nuk është vërtetuar me vendim gjyqësor të 
formës së prerë634

Ndërkohë nuk kanë qenë të pakta rastet, kur gazetarët kanë shkelur detyrimin e 
ruajtjes së sekretit hetimor. Kodi ynë i Procedurës Penale, jo vetëm ndalon 
publikimin e akteve që përbëjnë sekret hetimor, por gjithashtu edhe të çdo akti jo 
sekret deri në përfundim të hetimeve paraprake

.   

635. Por për shkak të komercialitetit jo 
pak herë është abuzuar. Kështu në vitin 2006, në media u publikua një video e cila 
ndodhej në celularin e të ndaluarit të asaj kohe z. Arjan Selimi636, i cili shfaqej me të 
dashurën e tij znj. Ingrid Gjoni637 nudo, duke konsumuar lëndë që dyshohej se ishte 
narkotike. Prokuroria, madje, hapi një hetim pa rezultat për mënyrën sesi videoja, që 
gjendej në celularin e Arjan Selimit, kishte bërë xhiron e botës në internet e më pas 
ishte publikuar në të gjitha mediat elektronike dhe të shkruara. 638

Etika në debate përbën një problem tjetër. Nuk kanë qenë të pakta rastet, kur 
persona të veshur me pushtet, kanë abuzuar me lirinë e dhënë nga televizionet ( 
shprehja e opinioneve në debate të ndryshme) duke shkelur të gjithë normat e etikës 
në televizione. Kështu përshembull, gjatë një debati televiziv, në datë 2 prill 2012, në 
Televizorin Kombëtar Klan, në emisionin “Opinion” mbi të drejtat e 
homoseksualëve, një përfaqësues i një partie politike (Partia Lëvizja e Legalitetit) z. 

 Ky është një nga 
rastet, kur media, jo vetëm ka shkelur parimin e sekretit hetimor, por edhe të drejtat 
e individit. 

                                                           
632 H. Islami, I. Panda, A.Hoxha “Procedura Penale” ( Tiranë, 2011) fq 52 p.3 
633 Artikull i botuar në media,“Arrestohet vrasësi i biznesmenit vlonjat“ janar 2012 Gazeta Panorama, 
http://www.panorama.com.al/lajmi-i-fundit/tirane-arrestohet-vrasesi-i-biznesmenit-vlonjat 
634 Deklaratë, “Të respektohet liria e shtypit dhe e dhënies së informacionit duke respektuar dhe të drejtat e 
individit“, 2002, Komiteti Shqiptar i Helsinkit http://www.ahc.org.al/index.php?mid=29&art=267&info=more  
635 Neni 103/1/2 Kodi i Procdurës Penale. 
636 Vrarë në një atentat në 26 shtator 2012 në Tiranë 
637 Personazh publik në Shqipëri, artiste 
638 Artikull, gazeta “Panorama”, http://www.panorama.com.al/aktualitet/sot-ishte-gjyqi-ekzekutohet-me-pese-
plumba-arjan-selimi/ pjesa me titull  “Dëshmia e Inisit ktheu në gjykim dosjen e Selimit” 

http://www.panorama.com.al/lajmi-i-fundit/tirane-arrestohet-vrasesi-i-biznesmenit-vlonjat�
http://www.ahc.org.al/index.php?mid=29&art=267&info=more�
http://www.panorama.com.al/aktualitet/sot-ishte-gjyqi-ekzekutohet-me-pese-plumba-arjan-selimi/�
http://www.panorama.com.al/aktualitet/sot-ishte-gjyqi-ekzekutohet-me-pese-plumba-arjan-selimi/�
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Murat Basha deklaroi se “Unë djalit tim do i fusja plumbin ballit po të ishte gay”639

4.3 Media online dhe  Blogosphera  

.  
Deklarata të tilla, jo vetëm nxisin urrejtjen homofobe, por njëkohësisht shkelin çdo 
parim të etikës në media si edhe liritë dhe të drejtat e njeriut.  

 
Përhapja e internetit në Shqipëri ka patur një rritje të ndjeshme vitet e fundit. Kështu 
sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, (A.K.E.P), aktualisht në 
Shqipëri ka 161.000 përdorues familjarë të internetit dhe 13.000 biznese në të gjithë 
Shqipërinë që kanë një lidhje interneti. Përkthyer në statistika, numri i lidhjeve me 
akses broadband (fiks dhe 3G-USB/modem) për 100 banore është rreth 6.2%. 
Ndërkohë llogariten mbi 280 mijë përdorues të internetit nga celularët.640

Përgjithësisht, grupet mediatike kanë web-siten e tyre në të cilat përditësojnë lajmet 
më të fundit nga vendi dhe bota. Kështu Balkan Web, faqja zyrtare e një prej grupeve 
mediatike, renditet sipas kuotimit online, në vendin e 7-të në Shqipëri, i ndjekur pas 
nga Top Channel në vendin e 8-të. Njëkohësisht shumë agjenci të tjera lajmesh si 
NOA, Lajmi i fundit, apo Web-saite të mediave si gazeta “Tema” apo gazeta 
“Panorama”, apo “Shekulli” qendrojnë në 25 web-sitet më të klikuara në Shqipëri.

 

641

Përhapja e lajmit përmes rrjeteve sociale dhe blogjeve të ndrysme online është një 
dukuri e cila është rritur ndjeshëm vitet e fundit dhe shkon në të njëjtin nivel rritje 
me vendet e tjera. Kështu Facebook, Google, Youtube, Yahoo, Windows Live, 
Ikub.al, Balkanweb, Top Channel, Blogspot.com dhe Wikipedia janë 10 sitet më të 
vizituara në ditë në Shqipëri

 

642

Me gjithë zhvillimin e vrullshëm të kësaj forme të re informacioni, kuadri ligjor që 
rregullon media online dhe blogospherën është ende i vakët. Ligji për ratifikimin e 
Protokollit Shtesë të Konventës për Krimet Kibernetike mund të konsiderohet si i 
vetmi rregullim ligjor specifik, në këtë fushë.

. 

643

                                                           
639Artikull botuar online në „Shqiptarja.com“  

 Kështu, Kodi Penal parashikon 
veprat penale të shpërndarjeve të materialeve raciste ose ksenofobike përmes 

http://www.shqiptarja.com/neës.php?IDNotizia=75580&IDCategoria=1  
640 Treguesit statistikot dhe financiarë të tregut të komunikimeve elektronike“ AKEP, 2011, (pare më 20 prill 2012 
)http://www.akep.al/images/stories/AKEP/statistika/STATISTIKA-KOMUNIKIMEVE-11.pdf  
641 ALEXA http://www.alexa.com/topsites/countries/AL (parë më 30 Prill 2012) 
642 ALEXA http://www.alexa.com/topsites/countries/AL (parë më 30 Prill 2012) 
643 “Mapping Digital Media: Albania” 20 janar 2012,  Open Society FoundationOSFA,  fq. 72 

http://www.shqiptarja.com/neës.php?IDNotizia=75580&IDCategoria=1�
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/statistika/STATISTIKA-KOMUNIKIMEVE-11.pdf�
http://www.alexa.com/topsites/countries/AL�
http://www.alexa.com/topsites/countries/AL�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

62
2 

sistemeve kompiuterike644 apo fyerjen me motive racizmi apo ksenofobike përmes 
sistemeve kompiuterike645.  Përgjithësisht pranohet se nenet e Kodit Civil përsa i 
përket dëmit  të shkaktuar dhe atyre të Kodit Penale ( fyerja dhe shpifja) mund të 
përdoren edhe përsa i përket veprave penale apo dëmeve të ardhura nga veprimet e 
kryera përmes rrjeteve kompjuterike. Përsa i përket një kuadri rregullues specifik, ai 
mungon. Kështu Ligji “mbi Transmetimet“ e përjashton fushën e zbatimit të tij në 
median online646, ligji mbi “Komunikimet Elektronike” e kufizon fushën e zbatimit të 
tij në median online vetëm përsa i përket pjesës teknike. “ Ky ligj nuk zbatohet për 
përmbajtjen e shërbimeve të ofruara nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve 
elektronike.”647

 

 I vetmi Kod që përcakton kufijtë moral të medias online është Kodi i 
Etikës.  

4.3.1 Abuzimi me lirinë e shprehjes, media online 
 

Përsa i përket zhvillimit të ri mediatik, medias online dhe blogospherave ekzistojnë 
katër probleme, të cilat janë burim i abuzimit të medias me lirinë e shprehjes. –
Mungesa e një filtri monitorues të brendshëm të vetë mediave online,- paqartësi 
përsa i përket autorit të shkrimit dhe ruajtja e anonimatit përgjithësisht. 
Një ndër problemet shqetësuese të mediave online si edhe të blogjeve të ndryshme 
është mungesa e një filtri monitorues nga vetë media.  Mediat online dhe forumet janë 
shpesh herë të dominuara dhe të prirura nga gjuha e urrjetjes, shpifjes dhe fyerjes. 
Kjo e minimizon vlerën e informacionit dhe mundësinë e shkëmbimit të mendimve. 
648

Kështu, opinionet e vendosura online, shpesh herë nuk kanë në themel të trajtimit të 
tyre problemin e caktuar, apo vetë cilësitë për shkak të detyrës së një personi, por 

 Në vlerësimin tim, mungesa e një mekanizmi gjysmë kontrollues brenda vetë 
medias, në praktikë ka sjellë dy probleme kryesore. Publikimin e shkrimeve dhe 
opinioneve me përmbajtje të thellë individuale që fyejnë dhe demigrojnë figurën e 
personaliteteve të ndryshme dhe nga ana tjetër lejimin e çdo lloj komenti pranë 
shkrimeve respektive që sërish cënojnë rëndë nderin dhe dinjitetin e personave. 

                                                           
644 Neni 119/a, Kodi Penal  
645 Neni 119/b Kodi Penal 
646 Ligji  Nr. 9742 dt. 28.05.2007 “Për Transmetiminet Numerike”  
647 Neni 2, Ligji Nr. 9918 dt 19.05.2008  “Për Komunikimet elektronike ” 
648 “Mapping Digital Media: Albania” 20 janar 2012,  Open Society Foundation fq. 87 
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merren thellësisht me pesonalitetin dhe jetën private të personit. Po të së njëjtës 
formë janë edhe komentet mbi shkrimet, të cilat jo vetëm që dalin jashtë objektit të 
debatit, por në shumicën e rasteve merren personalisht me individin duke e fyer dhe 
ulur figurën e tij në publik. Kjo qasje e medias online është e rrezikshme pasi ajo 
ndikon në formimin e opinionit të përgjithshëm të publikut dhe të një perceptimi të 
keq mbi figurën e një individi të caktuar.  
Mbrojtja efektive e të drejtave të individëve bëhet akoma dhe më e vështirë për shkak se në 
shumicën e web-saiteve, ruhet anonimati i autorit të shkrimit apo të komenteve në blogje të 
caktuara. Përsa i përket autorit të shkrimit, vetëm disa websajte parashikojnë se 
përgjegjësia e shkrimit bie mbi autorin, veçanërisht në diskutime apo forume649. 
Mungesa e një politike të qartë brenda faqeve online, si edhe e emrit të autorit, lejon 
që jo në pak raste, personat të abuzojnë duke përfituar nga “mbrojtja” e anonimatit. 
Megjithëse është herët të flasim për çështje gjyqësore përsa i përket medias online650

5. Konkluzione 

 
në të ardhmen do të paraqitet vështirësi përsa i përket përcaktimit të përgjegjësisë 
ligjore për fyerjet dhe shpifjet, nëse këto do të bien mbi autorin e shkrimit apo mbi 
administratorët e faqes. 

 
-Media, si pushtet i kartët, e ushtron veprimtarinë e saj brenda kufijve të ligjit dhe të 
së drejtës. Lira e shprehjes është  e qënësishme për demokracinë e një vendi. Kështu, 
Kushtetuta e Shqipërisë e ka parashikuar këtë në Nenin 22 të saj. “Vendosja e saj në 
plan të parë (menjëherë pas lirisë për të jetuar) na bën të kuptojmë se sa e 
rëndësishmë dhe themelore është një liri e tillë, në një sistem demokratik”651

-Qënia si pushtet i katërt e vë median në një pozitë të ndërmjetme, duke e vendosur 
nga njëra anë në raporte me pushtetet, e nga ana tjetër në raporte me individët. Në 
këtë mardhënie shpesh herë media ka qenë e cënuar nga pushtetet ( legjislativ, 
ekzekutiv e gjyqësor) e nga ana tjetër ka qenë abuzuese me lirinë dhe të drejtat e saj. 
Mos balancimi i duhur i këtyre dy elementëve sjell pasoja për demokracinë e një 
vendi. 

.  

                                                           
649  “Mapping Digital Media: Albania” 20 janar 2012,  Open Society Foundation fq.74 
650 “Mapping Digital Media: Albania” 20 janar 2012,  Open Society Foundation fq.74 
651 Aurela Anastari, Luan Omari “E Drejta Kushtetuese”,  fq 124 par. 3 
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-Parë në konteksin e rastit shqiptar të marrë  në studim, mund të evidentojmë 
rrezikun që i vjen demokracisë nga kufizimi i lirisë së medias. Sidoqoftë forma e 
kufizmit, ( me ligj, me akte administrative të ekzekutivit, me presion, me dhunë, me 
presion ekonomik apo me vendime gjyqësore) kjo ndikon drejtpërdrejtë në balancet 
e peshores së demokracisë. Nuk është rastësi, që në rastin shqiptar, sa herë ka patur 
tentativa për kufizimin e lirisë së medias është paraprirë apo pasuar me probleme të 
demokracisë ( rastet e vitit 1997). Edhe nëse nuk ka patur luhatje të forta të shtyllave 
të demokracisë, cënmi i lirisë së medias është shoqëruar me kaos në informacion apo 
krijimin e “monopoleve shtetërore të medias” ( rasti tipik në 20 vite demokraci, 
Televizioni Publik Shqiptar). Në Shqipëri, media është “përgjegjësia” kryesore për 
informimin e publikut. Megjithëse çdo individ e gëzon këtë të drejtë kushtetuese652 
dhe që rregullohet me ligj të veçantë653 janë të pakta rastet kur individi e ushtron 
drejpërsëdrejti. Kështu medias i mbetet “barra” e informimit të publikut. Respektimi 
i të drejtës për informim, në të gjitha aspektet, jep rezultate të sigurta për 
mirëqeverisjen, për një shoqëri më të shëndetshme e më pak të korruptuar654

-Kufizimi i pushtetit të medias, sjell mungesën e transparencës në demokraci. Si një 
vend aspirant për anëtarësimin në Bashkimin Europian, nuk kanë qenë të paktat 
kritikat adresuar Shqipërisë ndër vite nga raportet monitoruese dhe ato të Stabilizim 
Asocimit përsa i përket lirisë së medias. Cënimi i lirisë së medias, jo vetëm se krijon 
probleme të brendshme në demokracinë e një vendi, por njëkohësisht krijon edhe 
opinionin e përgjithshëm në arenën ndërkombëtare si një vend me probleme për 
demokracinë.  

.  

-Por nga ana tjetër, sikundërse çdo tejkalim pushteti sjell probleme në balancat e 
demokracisë dhe vetë tejkalimi i lirisë së medias sjell probleme serioze. Kështu një 
media e cila është e pakufizuar dhe e pa rregulluar ligjërisht, në raste të abuzimit me 
lirinë e saj, sjell prishje të raporteve mes saj si pushtet dhe pushteteve të tjera apo të 
drejtave të individëve. Me gjithë rregullimet ligjore, nuk kanë qenë të pakta rastet 
kur media ka ndërhyrë në pushtetin gjyqësor, duke shkelur sekretin e hetimit, 
paragjykuar hetimet, paragjykuar vendimet e gjykatave, publikimin e emrave të 
miturve që kanë kryer vepra penale apo edhe duke shkelur parimin e prezumimit të 

                                                           
652 Neni 23 Kushtetuta e Shqipërisë 
653 Ligji  Nr. 8503 dt.30.06.1999  “Për të drejtën e informimit në Republikën e Shqipërisë” 
654 Aurela Anastari, Luan Omari “E Drejta Kushtetuese”,  fq 124 par. 3 Aurela anastasi .  fq. 130, par.1 
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pafajësisë. Të gjitha këto janë detyrime kushtetuese dhe të drejta bazë të individit 
dhe shkelja e tyre cënon demokracinë.  
-Mungesa e etikës, përdorimi i fyerjeve, i një fjalori aspak të denjë në median e 
shkruar apo elektronike sjell jo pak probleme, sidomos lidhur me mbrojtjen e të 
miturve.  
-Njëkohësisht problem shfaqet edhe format e reja të komunikimit përmes medias 
online dhe blogospherave, ku individët janë më të hapur si për të qenë viktima të 
shkeljeve të të drejtave të tyre dhe cënime të personalitetit, por edhe dhunues dhe 
shkelës të të drejtave të të tjerëvë. Mungesa e një filtri monitorues nga vetë media e 
vë atë në një situatë të vështirë, ku në të ardhmen do të ketë probleme përsa i përket 
përgjegjësisë së opinioneve. 
Vlerësoj se në këtë kuadër do të ishte me rëndësi që të kishte mekanizma specifik 
ligjor, sidomos për rregullimin dhe kontrollimin e medias asaj të shkruar dhe 
elektronike, e cila aktualisht nuk i nënshtrohet asnjë rregullimi specifik. Gjithashtu, 
implementimi i Kodit të Etikës nga një kod moral në një ligj do të ishte me interes 
për  përcaktimin e kufijve të funksionimit të medias duke kaluar nga faza e vet-
kontrollit përmes normave morale, në atë të kontrollit ligjor. 
 

Lista e shkurtesave dhe tabelave  
 
Shkurtesat 
C.J.F.E   Canadian Journalist for Free Expression  
R.T.Sh    Radio Televizioni Publik Shqiptar 
T.V.Sh    Televizioni Publik Shqiptar 
GJ.E.D.NJ   Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut 
K.E.D.NJ   Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut 
S.E.E.M.O   South East Europian Organisation 
I.SH.M   Instituti Shqiptar i Medias 
K.K.R.T   Këshilli Kombëtar i Radio Televizionit 
A.K.E.P   Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
A.F.P    Agence France Press 
O.S.F    Open Society Foundation 
Tabela 1 
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Përmban të pasqyruar kuotimin e bërë lirisë së medias nga  Freedom House, për 
Shqipërinë, në raportet e viteve 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 
Horizontalisht vendosur vitet në të cilët janë hartuar raportet dhe Vertikalisht 
kuotimi i bërë 
 
Bibliografia 

Çështje Gjyqësore 
 

1.1 Çështja Koçi vs Patozi  
1.1.1 Vendim Nr 361, 26 Maj 2000, Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë (e pa 

publikuar) 
1.1.2 Vendim Nr 306 , 3 qershor 2000 Gjykata e apelit ( pa publikuar) 
1.1.3 Vendim Nr 338,  dt 6 tetor 2000 Gjykata e Lartë ( e pa publikuar) 
1.1.4 Vendim, dt. 4 Prill 2001 Gjykata e Tiranës. 

1.2 Çështja Pango vs. Top Channel 
1.2.1 Vendimi dt 03/12/09 te Prokurorisë së Rrethit Gjyqsor Tirane “Për 

pushimin e hetimeve te procedimit penal nr 3724/2008”, te administruar 
ne dosjen gjyqesore 

1.2.2 Vendimi dt 18.06.2010, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 
1.2.3 Vendimi Dt 21.09.2011, Gjykata e Apelit Tiranë 
1.3 Cështja Punto y Hora, STC 20/1990, Boletín de Jurisprudencia Constitucional 

107, 48 
1.4 Cështja Handyside v. United Kingdom, paragrafi. 49.  
1.5 Observer and Guardian v. the United Kingdom, gjykimi i 26 nëntori 1991, 

Series A no. 216, p. 29-30, § 59,  
1.6  Bladet Tromsø and Stensaas v. Norëay [GC], no. 21980/93, § 59, ECHR 1999-

III 
1.7 Prager dhe Oberschlick kundër Austrisë, aktgjykimi i datës 26 prill 1995, Seria 

A nr 313, fq 19, § 38; 
1.8 Neës Verlags GmbH & CoKG v. Austria, no. 31457/96, § 52 et seq., ECHR 2000 
1.9 Vendim dt 11/03/2011, Gjykata e Lartë e rrethit Gjyqësor Nanterre, 

Departamenti i Hauts de Siene 
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2. Libra 
2.1 Luan Omari, Aurela Anastasi “E drejta Kushtetuese” ( ribotim, Tiranë 2011) 

      2.2       H. Islami, A.Hoxha, I.Panda, “Procedura Penale” ( Tiranë 2011) 
      2.3       Ismet Elezi “E drejta Penale” ( Tiranë, 2009) 

3. Legjislacion 
3.1 Ligji Nr.8417, date 21.10.1998 "Kushtetuta e Republikes se Shqiperise", 
3.2 Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut 
3.3 Ligji Nr.7895 dt, 27.11.1995  “Kodi Penal” 
3.4 Ligji Nr. 23/2012  dt.01.03.2012  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr 

7895 dt, 27.11.1995 “Kodi Penal” 
3.5 Ligji Nr. 7905 dt.21.03.1995 “ Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Shqipërisë” 
3.6 Ligji Nr.7850 dt. 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” 
3.7 Ligji Nr.8116 dt 29.03.1995 “Kodi i Procedurës Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, 
3.8 Ligji Nr. 7491 dt. 29.04.1991   "Për dispozitat kryesore kushtetuese" 
3.9 Ligji Nr . 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin Publik dhe privat” 

sëbashku me ndryshimet 
3.10 Ligji  Nr. 9742 dt. 28.05.2007 “Për Transmetiminet Numerike në 

Republikën e Shqipërisë“ 
3.11 Ligji Nr 7756 dt, 11.10.1993 “Mbi  median” 
3.12 Ligji  Nr .10019 dt. 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Repulikës së Shqipërisë” 
3.13 Ligji Nr. 8410 dt. 30.09.1998 “Për Radion dhe Televizionin publik e Privat 

në Republikën e Shqipërisë” 
3.14 Ligji Nr. 9918 dt 19.05.2008  “Për Komunikimet elektronike në Republikën 

e Shqipërisë ”  
3.15 Ligji  Nr. 8503 dt.30.06.1999 “Për të drejtën e informimit në Republikën e 

Shqipërisë ” 

4. Botime 
4.1 Instituti Shqiptar i Medias, 2006  Kodi i Etik i Medias Shqiptare 
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5. Studime  
5.1 “Footprint of Financial Crisis in the Media, Open Society Fondation ,dhjetor 

2009   
5.2 IREX Study, Albania 2012 

http://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE_MSI_2012_Albania.pdf  
5.3 “Prirjet kryesore të zhvillimit të medias në periudhën e tranzicionit post-

komunist”, dhjetor 2011 Instituti Shqiptar i Medias ^ Friedrich Ebert 
Stifung 

5.4 „Media vs Politika: Tranzicioni drejt (pa) varësisë politike)“ Dhjetor 2011, 
Insituti Shqiptar i Medias dhe Friedrich Ebert Stiftung  

5.5 Gross. Peter, Betëeen Reality and Dream: Eastern European Media Transition, 
Transformation, Consolidation, and Integration, East European Politics 
and Societies, Sage 2004 

6. Raporte monitoruese  
6.1 “Mapping Digital Media: Albania” 20 janar 2012,  Open Society Foundation 
6.2 Raporti i Stabilizim Asocimit për Shqipërinë, Komisioni i Europian, 2004  
6.3 Raporti mbi Shqipërinë, Freedom House, 2003  

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2003/albania 
6.4 Raporti mbi Shqipërinë, Freedom House, 2004  

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2004/albania 
6.5 The Cost of Speech: Violations of Media Freedom in Albania, Human Rights 

Watch, 13 janar 2002 
http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5199f2,45ae0aa82,3d11cef04,0,,,A
LB.html 

6.6 RTSH, Raporti Vjetor,2010   
6.7 KKRT, Raporti Vjetor 2010 
6.8 Treguesit statistikor dhe financiarë të tregut të komunikimeve elektronike“ 

AKEP 2011, aksesi 20 prill 2012 
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/statistika/STATISTIKA-
KOMUNIKIMEVE-11.pdf  

7. Deklarata për shtyp 
7.1 Deklarata për shtyp e  Free Speech Forum, 21shtator 1998, Tiranë 

http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/threa
d/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%
23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&s
ource=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5wSDKwx78LyaqhEg 

http://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE_MSI_2012_Albania.pdf�
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2003/albania�
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2004/albania�
http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5199f2,45ae0aa82,3d11cef04,0,,,ALB.html�
http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5199f2,45ae0aa82,3d11cef04,0,,,ALB.html�
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/statistika/STATISTIKA-KOMUNIKIMEVE-11.pdf�
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/statistika/STATISTIKA-KOMUNIKIMEVE-11.pdf�
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5wSDKwx78LyaqhEg�
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5wSDKwx78LyaqhEg�
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5wSDKwx78LyaqhEg�
http://groups.google.com/group/bit.listserv.albanian/browse_thread/thread/6ef8a06a8d16bfd3/a9acacd6ca446c71%3Fq%3D%2522%2BZeneli%2522%23a9acacd6ca446c71&ei=iGëTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=1&source=groups&usg=AFQjCNFcHXBMflZ2Fq5wSDKwx78LyaqhEg�
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7.2 Reagim i Këshillit të Etikës, dt 2.10.2008  “mbi trajtimin e figurave të regjimit 
komunist”  http://www.kkrt.gov.al/sq/arkiva/83-29022008-mblidhet-
tryeza-e-rrumbullaket-per-etiken 
 

7.3 Deklaratë, “Të respektohet liria e shtypit dhe e dhënies së informacionit duke 
respektuar dhe të drejtat e individit”, 2002, Komiteti Shqiptar i Helsinkit 
http://www.ahc.org.al/index.php?mid=29&art=267&info=more  

8. Korespondencë zyrtare 
8.1 Letër drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë z. Sali Berisha, 26 Mars 

1997 nga CJFE. http://www.cjfe.org/resources/protest_letters/journalist-ill-
list-albania4 

8.2 SEEMO 18 Qershor 2007, letër dërguar Parlamentit të Republikës së 
Shqipërisë, znj. Jozefina Topalli 
http://www.seemo.org/activities/pressfreedom/07/press0708.html  

9. Artikuj botuar në media 
9.1 Petro Koci dhe Gjolek Malaj nisin të ndërtojnë në Tiranë, RD 10 shtator 1999 
9.2 “Arrestohet vrasësi i biznesmenit vlonjat“ janar 2012 Gazeta Panorama, 

http://www.panorama.com.al/lajmi-i-fundit/tirane-arrestohet-vrasesi-i-
biznesmenit-vlonjat/  

9.3 “Dëshmia e Inisit ktheu në gjykim dosjen e Selimit” gazeta “Panorama”, 
http://www.panorama.com.al/aktualitet/sot-ishte-gjyqi-ekzekutohet-me-
pese-plumba-arjan-selimi/  

9.4 “Murat Basha: Po të më bëhej djali gay do ti fusja plumbin ballit”: 
“Shqiptarja.com” 
http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=75580&IDCategoria=1 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkrt.gov.al/sq/arkiva/83-29022008-mblidhet-tryeza-e-rrumbullaket-per-etiken�
http://www.kkrt.gov.al/sq/arkiva/83-29022008-mblidhet-tryeza-e-rrumbullaket-per-etiken�
http://www.ahc.org.al/index.php?mid=29&art=267&info=more�
http://www.cjfe.org/resources/protest_letters/journalist-ill-list-albania4�
http://www.cjfe.org/resources/protest_letters/journalist-ill-list-albania4�
http://www.seemo.org/activities/pressfreedom/07/press0708.html�
http://www.panorama.com.al/lajmi-i-fundit/tirane-arrestohet-vrasesi-i-biznesmenit-vlonjat/�
http://www.panorama.com.al/lajmi-i-fundit/tirane-arrestohet-vrasesi-i-biznesmenit-vlonjat/�
http://www.panorama.com.al/aktualitet/sot-ishte-gjyqi-ekzekutohet-me-pese-plumba-arjan-selimi/�
http://www.panorama.com.al/aktualitet/sot-ishte-gjyqi-ekzekutohet-me-pese-plumba-arjan-selimi/�
http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=75580&IDCategoria=1�
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E DREJTA PËR T’U INFORMUAR SI E DREJTË THEMELORE E NJERIUT,  
RASTI I SHQIPËRISË 

 
Kelmend NEZHA 

 
PhD Candidate, Asistent Kërkimor, Universiteti “Hëna e Plotë” (BEDËR) 

 
Abstrakt 
 
Informacioni është burimi me të cilin personave të ndryshëm fizikë dhe juridikë iu 
mundësohet realizimi i një sërë të drejtash themelore të njeriut të njohura dhe të 
garantuara në vendet demokratike nëpërmjet instrumenteve juridike. 
Legjislacioni kombëtar dhe aktet ndërkombëtare në këtë fushë janë baza juridike ku 
mbështetet realizimi i së drejtës për t’u informuar që është edhe pikënisja e një të 
drejte tjetër “liria për t’u shprehur”. Aksesi në informacion është një problematikë 
më vete kur studiohet e drejta e informimit. Vlerësimi i ndjeshmërisë apo 
konfidencialitetit që mund të kenë disa të dhëna kanë sjellë si pasojë refuzimin e 
shumë kërkesave të bëra nga persona, të cilët kanë një interes të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë ndaj tyre. 
Punimi në kapitullin I do të ketë një historik të shkurtër për evoluimin e të drejtave 
të njeriut dhe më konkretisht të asaj për t’u informuar, si dhe problematikat e hasura 
në botë dhe në Shqipëri. 
Në kapitullin II do të jetë zhvillimi i punimit duke filluar me një analizë të akteve më 
të rëndësishme juridike në këtë fushë. Një analizë e veçantë do t’i bëhet aksesit në 
informacion në përputhje me parimin e konfidencialitetit. 
Në kapitullin III do të analizohet jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut dhe 
vendime të Gjykatës Kushtetuese të RSH-së që kanë disiplinuar marrëdhëniet e 
institucioneve me qytetarët dhe palët e interesuara. 
Në kapitullin IV do të ketë rekomandime dhe konkluzione që unë kam arritur gjatë 
punimit të këtij artikulli ku do të synohet transparenca institucionale. 
 

Fjalëkyçe: E drejta për t’u informuar, liria e shprehjes, aksesi në informacion, transparenca, 

konfidencialiteti 
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Hyrja dhe kuadri ligjor 

E drejta e publikut për informim është element kryesore në një shoqëri demokratike 

dhe shërben për t’i dhënë medias, shoqërisë civile dhe organeve të tjera të 

interesuara mjetet për të vëzhguar me kujdes se si përdoren burimet shtetërore dhe 

drejtohet pushteti655

Akti i parë juridik ndërkombëtar qe ka vënë theksin në të drejtën për informim 

pranohet “The Freedom of the Press Act

 që ju është besuar nga qytetarët, gjë që passjell transparencën e 

cila rrit besimin e ndërsjellë.  

656 Swedish ( : Tryckfrihetsförordningen, viti 

1766) – Ligji për lirinë e shtypit” i cili për kohen në të cilën u miratua ka qene 

shume përparimtar dhe ka sjell ndryshime politike në Suedinë e shekullit të 18.  

Duke u trajtuar si pjesë e të të drejtave të individit dhe si një nga të drejtat themelore 

vetjake, e drejta e informimit ka gjetur pasqyrim në akte të rëndësishme 

ndërkombëtare. Qenia palë në këto akte, sjell për rrjedhojë detyrimin e shtetit për 

marrjen e masave për respektimin e detyrimeve të parashikuara në to, ose të paktën 

të një pjese të këtyre detyrimeve. Ndër aktet ndërkombëtare, më të rëndësishme në 

këtë fushë, listojmë: 

1. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut657

Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin 

lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të 

informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh kufijtë. 

 parashikon se: 

2. Pakti Ndërkombëtar lidhur me të Drejtat Civile dhe Politike658

                                                           
655 Analizë e sistemit të drejtësisë penale në Shqipëri, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, 2006, fq 10 

 parashikon 

se: 

656 The World’s First Freedom of Information Act, Anders Chydenius Foundation’s Publications 2, 2006, fq 8 
657 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut Neni 19 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_language�
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a. Secili duhet të ketë të drejtën e opinionit pa ndonjë ndërhyrje. 

b. Secili duhet të ketë të drejtën e lirisë sё shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e 

kërkimit, marrjes dhe përhapjes sё informacioneve dhe ideve tё tё  gjitha llojeve, 

pavarësisht nga kufijtë, qoftë me goja, me shkrim, nё formё tё shtypur ose 

artistike, ose me çdo mjet tjetёr tё zgjedhur prej tij. 

c. Ushtrimi i lirive tё parashikuara nё paragrafin 2 tё këtij neni, nёnkupton detyra 

dhe përgjegjёsi tё posaçme . Për rrjedhojë ai mund t'u nënshtrohet disa 

kufizimeve tё cilat duhet tё pёrcaktohen shprehimisht me ligj dhe tё jenё tё 

domosdoshme: 

i. Pёr respektimin e tё drejtave ose tё reputacionit tё tё tjerёve; 

ii. Pёr mbrojtjen e sigurisë kombёtare, tё rendit publik, tё shёndetit ose tё moralit 

publik. 

3. Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut659

a. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit 

dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e 

autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet 

që të kërkojnë liçensimin e ndërmarrjeve të transmetimit kinematografike ose 

televizive. 

 parashikon se: 

b. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 

nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të 

parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 

interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, për 

mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të 

moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar 

                                                                                                                                                                                     
658 Pakti Ndërkombëtar lidhur me të Drejtat Civile dhe Politike, Neni 19 
659 Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut neni 10 
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përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe 

paanshmërinë e pushtetit gjyqësor. 

4. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë660

a. E drejta e informimit është e garantuar. 

 parashikon se: 

b. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për 

veprimtarinë e organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione 

shtetërore. 

c. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive. 

Të gjitha ato parashikime juridike që tregohen në aktet e mësipërme, në Republikën 

e Shqipërisë  janë pasqyruar në ligjin “Për të drejtën e informimit për dokumentet 

zyrtare661”. Ky ligj së bashku me Kodin e Procedurave Administrative662, parashikon 

të drejtën e informimit si një nga parimet bazë të funksionimit të Administratës 

Publike. Ai bën një rregullim specifik të së drejtës për informim, duke ia njohur këtë 

të drejtë subjekteve që janë palë në një procedim administrativ ose atyre që kanë një 

interes të ligjshëm në lidhje me këtë proces pra çdo person ka të drejte të kërkojë 

informacion për dokumentet zyrtare, qe kane të bëjnë me veprimtarinë e organeve 

shtetërore dhe të personave qe ushtrojnë funksione shtetërore, pa qene i detyruar të 

shpjegojë motivet663

Liria e informimit si një e drejtë themelore e njeriut 

. 

E drejta e lirisë së informimit, kuptohet zakonisht si e drejta për qasje në 

informacionet të mbajtura nga institucionet publike, tani është gjerësisht e pranuar si 

një e drejtë themelore e njeriut. Ka një prirje masive globale në drejtim të njohjes 

                                                           
660 Kushtetuta e Republikës së Shqiperisë Neni 23 
661 Ligji Nr. 8503, datë 30.06.1999 
662 Ligji Nr. 8485, datë 12.05.1999 
663 Ligji nr. 8503, neni 3 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

63
4 

juridike të kësaj të drejte, si vende në mbarë botën që aspirojnë për demokraci ose 

kanë miratuar, ose janë në procesin e përgatitjen, lirinë e ligjet e informimit. 

Ka një sërë arsyesh të mira për pranim në rritje të drejtën e informimit si një e drejtë 

njerëzore. Nëse ndonjë gjë, ajo e çuditshme është që ajo ka marrë kaq shumë kohë 

për të tillë të rëndësishëm themelet e demokracisë në fituar njohje të gjerë si një e 

drejtë. Organet publike mbajnë informacion jo për vete por si ruajtës të mirës 

publike. Si, ky të tilla Informacioni duhet të jetë të arritshme për anëtarëve të 

publikut në mungesë e një domosdoshmëri e interesit publik në fshehtësi. Në këtë 

kontekst, liria e Ligjet informacione reflektojnë kushti paraprak se qeveria është 

menduar për t'i shërbyer popullit. 

Megjithatë ka, një numër i qëllimeve më utilitar në themel njohjen e përhapur të së 

drejtës për informim. Organizma ndërkombëtare të të drejtave të njeriut e kanë 

cilësuar informacionin si "oksigjeni i demokracisë"664. Informacioni është thelbësor 

për demokracinë, demokracia vlerësohet dhe analizohet në lidhje me aftësinë e 

individëve për të marrë pjesë në mënyrë efektive në vendimmarrjen që i prek ata. 

Shoqëritë demokratike kanë një gamë të gjerë të mekanizmave të pjesëmarrjes, duke 

filluar nga zgjedhjet e rregullta për qytetarin organet e mbikëqyrjes665

Votimi nuk është thjesht një funksion teknik. Zgjedhjet për të përmbushur 

funksionin e tyre të duhur, e përshkruar kjo sipas të drejtës ndërkombëtare ku 

populli duhet të jetë baza e autoritetit të qeverisë dhe elektorati duhet të ketë akses 

në informata. E njëjta gjë është e vërtetë për pjesëmarrjen në të gjitha nivelet 

 qytetare, 

pjesëmarrja efektive në të gjitha këto nivele varet,në mënyre mjaft të dukshme nga 

informacion që i jepet zgjedhësve.  

                                                           
664 Article 19, Fushata Globale për Shprehjen e Lirë 
665 Politikat arsimore ose shërbimet shëndetësore, mekanizmat për komentimin e draft politikave apo ligjeve 
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vendimmarrëse. Është e pamundur të sigurosh të dhëna të dobishme për një proces 

politik, pa akses në politikën në vetvete, si dhe arsyet është duke u propozuar. 

Demokracia është po ashtu rreth llogaridhënies dhe qeverisjes së mirë ku publiku ka 

të drejtë për të shqyrtuar veprimet e udhëheqësve të tyre dhe të angazhohen në 

debate të hapura për këto veprime. Ata duhet të jenë në gjendje për të vlerësuar 

performancën e qeverisë dhe kjo varet nga aksesi në informacion rreth gjendjes së 

ekonomisë, sistemet sociale dhe të tjera çështje të interesit publik. Një nga mënyrat 

më efikase të adresimit dhe kritikimit të qeverisjes së dobët është me anë të debateve 

të hapura. 

Liria e informimit është gjithashtu një mjet kyç në luftën kundër korrupsionit dhe 

keqadministrimit në qeveri. Gazetarë hetues dhe OJQ monitoruese mund të 

përdorin të drejtën për qasje në informatat për të ekspozuar shkelje dhe të 

ndihmojnë për ta çrrënjosur atë. Studiuesit shpeshherë fokusohen më shumë mbi 

aspektet politike të lirisë e informacionit, por dihet se gjithashtu ajo i shërben një 

numër synimesh dhe aspiratash të tjera të rëndësishme shoqërore. 

Informatat personale të personit, janë pjesë e dinjitetin të njeriut dhe ato duhet ti 

ofrohen personit për një vendim-marrje sa më të efektshme. Qasja në të dhënat 

mjekësore për shembull, shpesh është mohuar nga mungesa e një detyrimi ligjor 

ndaj stafit mjekësor, ku këto informacione mund të ndihmojnë individët të marrin 

vendime për trajtimin dhe planifikimin financiar e kështu me radhë. 

Së fundi, një aspekt i lirisë së informacionit që është neglizhuar shpesh është 

përdorimi i kësaj të drejte për lehtësimin e praktikave efikase të biznesit. Përdoruesit 

komerciale në shumë shtete janë një nga grupet e përdoruese më të rëndësishme të 

së drejtës për informim. Organet publike mbajnë një sasi të madhe të informacionit 

të të gjitha llojeve, shumica e të cilave lidhet me çështjet ekonomike dhe të cilat 
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mund të jenë shumë të dobishme për bizneset. Ky informacion përfitohet nëpërmjet 

legjislacionit për lirinë e informacionit dhe ndihmon në dhënien  përgjigje të  

shqetësimeve të disa qeverive rreth kostos së zbatimit të legjislacionit të tillë. 

Këto përsiatjet për lirinë e informacionit duhet të zbatohen në mënyrë të barabartë 

në të gjitha  vendet. Demokracia nuk është mbrojtëse e disa vende të zgjedhur, por 

një e drejtë e qytetarëve kudo. Çdo vend në botë ka nevojë për kontrolle të 

mjaftueshme dhe të balancuara në ushtrimin e pushtetit publik, duke përfshirë lirinë 

e informimit dhe mbikëqyrjen publike kur kjo është e mundshme. Liria e 

informacionit mund të jetë veçanërisht e efektshme në ekspozimin e korrupsionit.666

Liria e informimit është më së shpeshti kuptohet kryesisht si një e drejtë për të hyrë 

në informacionit të mbajtur nga institucioneve publike sipas kërkesës. Ky është një 

aspekt qendror i ushtrimit të kësaj të drejte, por në mënyrë të qartë shkon përtej 

kësaj. Një element i mëtejshme për lirinë e informacionit që i adresohet shumicës së 

ligjeve, është detyrimi mbi institucionet publike të botojnë edhe në mungesë të një 

kërkese

 

667

Një aspekt i mëtejshëm i kësaj të drejte ka filluar të shfaqet, ky aspekt parashtron një 

detyrim pozitiv

. 

668 për shtetet për të siguruar që kategori të caktuara informacioni të 

vihen në dispozicion të OJQ-ve ndërkombëtare, dhe disa669

                                                           
666 Eksperienca në Indi me këtë të drejtë e ka treguar gjerësisht 

 kanë argumentuar se 

Shtetet janë nën një detyrim substancial pozitiv për t’iu siguruar qytetarëve qasje në 

informacione në lidhje me shkeljet e të drejtave të njeriut. Kjo është e një rëndësie të 

veçantë si pasojë e një periudhe të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut, si pjesë 

667Informacione kryesore, p.sh. si bëjnë politikat, mundësitë për pjesëmarrjen e publikut në mbledhjet e tyre dhe 
si të bëjnë një kërkesë për informacion. 
668 ECHR, Guerra and Others v. Italy, Judgment of February 19, 1998. Gaskin v. United Kingdom, Judgment of 
July 7, 1989 and McGinley and Egan v. United Kingdom, Judgment of June 9, 1998 
669 ARTICLE 19 (NGO për të drejtën e informimit) 
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e një angazhimi për të ripërtërirë demokracisë dhe nxitur respektimin e të drejtave të 

njeriut. 

Në raste të tilla, nuk mund të jetë e mjaftueshme thjesht sigurimi i aksesit në 

informacion që mbahet tashmë nga organet publike, por mund të jetë e nevojshme 

për të shkuar më tej dhe të mblidhet dhe të përpilohet informacion i ri për të 

konstatuar të vërtetën në lidhje me abuzimet e kaluara. Kjo rëndësi është reflektuar 

në “Komisionet e së Vërtetës”670

Është diçka evidente që gjatë 10 viteve të fundit, ka pasur një rritje “dramatike” në 

njohjen formale të së drejtës së lirisë së informimit. Organet e shumta 

ndërkombëtare, duke përfshirë edhe OKB e kanë njohur rëndësinë thelbësore të 

kësaj të drejte, së bashku me nevojën për një legjislacion që të garantoj vënien në 

praktikë. 

 të vëna në funksionim në disa shtete. Është 

thelbësore që informacioni mbi abuzimet e kaluara të jetë i disponueshëm dhe i 

arritshëm nëse kombi si tërësi do ti shqyrtojë këto abuzime dhe të nisë rindërtimin e 

tij. 

Shumë vende të reja demokratike kanë miratuar kushtetuta të reja të cilat në mënyrë 

eksplicite e njohin këtë të drejtë. Në vende të tjera, gjykatat superiore kanë 

interpretuar kahershëm garancitë kushtetuese të lirisë së shprehjes si përqafimit të 

drejtën e lirisë së informimit. 

Ndoshta më e rëndësishme, megjithatë, është vala e vërtetë e lirisë nga ligjet e 

informimit gjithëpërfshirës globit. Ligje të tilla janë miratuar nga legjislativët e çdo 

rajoni të botës gjatë 10 viteve të fundit, me ndonjë përjashtim të mundshëm671

                                                           
670 Edhe në Shqipëri jane ngritur disa komisione te tilla  

, në 

shumë vende të tjera ligjet janë në një fazë të përparuar të përgatitjes. Qeveritë 

671 Vende të Lindjes së Mesme 
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pavarësisht nga  natyra e tyre për një tendencë drejt sekretit “shtetëror”, po e 

kuptojnë se ato nuk mund më ti rezistojnë domosdoshmërisë për të miratuar ligje që 

garantojnë të drejtën për qasje në informacionin që ata kanë. 

Ligjet që janë miratuar me siguri ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në 

shkallën në të cilën ato garantojnë të drejtën e aksesit në praktikë. Disa shërbejnë më 

shumë si fronte për legjislacionin represive ndaj medias sesa për të siguruar akses në 

informacionin qytetarëve672

Praktika gjyqësore 

. Shumica e ligjeve megjithatë janë duke i detyruar 

pashmangshmërisht qeveritë për të qenë më të hapura në zbatimin e ligjeve. 

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut në shqyrtimin që i ka bërë rasteve të 

ndryshme për respektimin të drejtës për tu informuar, aksesit në informacion dhe 

lirisë së shprehjes në shumicën e rasteve ka rikonfirmuar dhe afirmuar të drejtën e 

qytetarëve në lirinë e informimit. 

Rasti i Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary673

                                                           
672  Zimbabve, ligji për akses në informata dhe mbrojtjen e jetës private 

 që është shqyrtuar nga GJEDNJ ka 

vënë në pah edhe njëherë rëndësinë që ka informacioni i poseduar nga autoritetet 

shteterore në realizimin e misioneve që organizata apo individë të ndryshëm i kanë 

vënë vetes. Por dihet se çdo veprimtari mund të jap rezultate pozitive, në raport me 

informacionet mbi atë çka zyrtarët po zhvillojnë dhe planifikojnë të bëjnë me fondet 

publike që ju janë besuar. Por dihet se analizimi, vlerësimi i një pune është i lidhur 

ngushtë me informacionin qe i jepet organizmave hulumtuese në këtë fushë dhe 

rasti Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary nxjerr në pah një problematik tjetër ku 

673 Application no. 37374/05  
673 Gjykata e Sdruženi, Hungari 
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palëve të treta të interesuara ju mohohet e drejta për të marrë informacione nga 

institucionet publike edhe sipas vendimeve të gjykatave vendase674

Pamundësia për të marrë informacione nga Gjykata Kushtetuese Hungareze e 

HCLU

. 

675

Liria e shprehjes është e lidhur ngushte më të drejtën për tu informuar dhe eksesin 

në informacion prandaj prirja e jurisprudencës ndërkombëtare është që të lejoj në 

maksimum dhënien e informacionit nga mbajtëset e tyre. 

 për një ankim të bërë nga disa deputet për amendamentet që do ti bëheshin 

Kodit Penal në sesionin e “përdorimit të lëndëve narkotike” bëri që HCLU ti 

drejtohej GJEDNJ. Vendimi i saj ishte në favor të HCLU ku afirmohej edhe njëherë e 

drejta që kanë individët dhe organizatat për akses në informacion me qëllim që të 

kontrollojnë veprimtarinë e institucioneve publike. 

Në Republikën e Shqipërisë Institucioni i Avokatit të Popullit676

Konkluzione 

 është ai që garanton 

dhe ndihmon në realizimin e kësaj të drejte në përputhje me parimet kushtetuese 

parashikimet ligjore dhe rekomandimet që ai i bënë institucioneve që kanë mungesë 

në respektimin e kësaj të drejte prej tyre. Ombudsmani në RSH çdo vit përgatit 

raporte ku një pjesë të rëndësishme e zë e drejta për informim. 

Patjetër duhet të pranojmë që trendi ndërkombëtare në këtë fushë është shumë 

pozitiv dhe shtetet po shkojnë drejt një sanksionimi të së drejtës për informim edhe 

në kushtetutat e tyre. 

Republika e Shqipërisë bënë pjesë në grupin e atyre vende që kanë një legjislacion të 

pasur por që ka nevoje për rishikim dhe përshtatje me zhvillimet e fundit 
                                                           
674 Hungarian Civil Liberties Union, në 11 tetor 2005 
675 Ligji nr. 8503 në nenin 18 
 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

64
0 

ndërkombëtare në këtë fushë. Vlen të mbahet parasysh rekomandimet e fundit që 

janë bërë nga Avokati i Popullit677

a. Zgjerimin e rrethit të subjekteve që kanë detyrim, dhënien e informacionit; 

. 

b. Shtesën e kritereve përjashtimore; 

c. Rishikimin e afateve për dhënien e informacionit; 

d. Detyrimin për të orientuar kërkuesin të identifikojë dokumentet që kërkon; 

e. Parashikimin shprehimisht në lehtësirat për formën e dhënies së 

informacionit, në rastet kur ato kërkohen nga personat me aftësi të kufizuar; 

f. Koston e pagesave për dhënien e informacionit; 

g. Në caktimin e sanksioneve dhe dëmshpërblimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
677 Raport I Avokatit të Popullit për vitin 2011 
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SHKELJA E SË DREJTËS SË PRONËS DHE GENOCIDI I KRYER NDAJ 
POPULLSIS ÇAME 

 
Klevis Mustafaj 

 
Assistant researcher, Department of Law, Bedër University, Albania 

 
Abstrakt  
 
Çështja çame ose e quajtur atëherë minoritet shqiptar në Greqi, lindi që me vendimin 
e Konferencës së Londrës (1913), e cila e shkëputi këtë trevë shqiptare dhe ia aneksoi 
Greqisë. Që nga kjo kohë fillon një presion i vazhdueshëm, një politikë sistematike e 
shtetit të atëhershëm grek dhe e forcave të ndryshme nacionaliste për 
shkombëtarizimin e kësaj treve.  
Përpjekjet qe janë bere për zgjidhjen e çështjes çame kanë qene te pakta pasi 
diplomacia shqiptare  dhe vet qeveria shqiptare ne një fare mënyrë kane pasur 
presione te forta nga vet shteti helen duke e bere kështu te pamundur një dialog për 
zgjidhjen e kësaj çështje.  
Duke pare edhe vete interesin e popullsisë çame për zgjidhjen e këtij problemi lindi 
nevoja qe te kryhet ky studim akademik i cili do te fokusohet me tepër ne çështjen e 
pronësisë dhe do te mundohet te hedhe një sy edhe ne aspektin e gjenocidit te kryer 
nga ana e Greqisë mbi ketë popullsi. Për te realizuar ketë punim akademik janë 
referuar një sere botimesh te ndryshme, artikujsh, Konventa Evropianë për te Drejtat 
e Njeriut si dhe Karta e OKB se bashku me dy protokollet e saj shtese. 
Sipas këtij studimi zgjidhja me e mire e kësaj çështje duhet te behet nga parlamenti 
evropian me ane te propozimit të një Rezolute ku të kërkohet hapja e dialogut midis 
Athinës dhe Tiranës me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të popullsisë Çame si 
pale e dëmtuar dhe pranisë se Ndërkombëtareve . 
 
SHKELJA E SË DREJTËS SË PRONËS DHE GENOCIDI I KRYER NDAJ   

                                           POPULLSIS ÇAME 

 

                                           Klevis Mustafaj  
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Assistant researcher, Department of Law,   Bedër University, Albania 

 

Abstrakt 

Çështja çame lindi si problem i mbrehtë në marrëdhëniet midis dy 

vendeve,Shqipërisë dhe Greqisë,qysh në Kongresin e Berlinit më 1878 dhe u përligj 

mbas vendimeve të Konferencës se Ambasadorëve në Londër më 1913,ku Çamëria 

dhe viset e tjera të Shqipërisë iu shkëputën me pa të drejtë, Që nga kjo kohë fillon një 

presion i vazhdueshëm, një politikë sistematike e shtetit të atëhershëm grek dhe e 

forcave të ndryshme nacionaliste për shkombëtarizimin e kësaj treve. 

Përpjekjet qe janë bere për zgjidhjen e çështjes çame kanë qene te pakta pasi 

diplomacia shqiptare  dhe vet qeveria shqiptare ne një fare mënyrë kane pasur 

presione te forta nga vet shteti helen duke e bere kështu te pamundur një dialog për 

zgjidhjen e kësaj çështje. 

Duke pare edhe vete interesin e popullsisë çame për zgjidhjen e këtij problemi lindi 

nevoja qe te kryhet ky studim akademik i cili do te fokusohet me tepër ne çështjen e 

pronësisë dhe do te mundohet te hedhe një sy edhe ne aspektin e gjenocidit te kryer 

nga ana e Greqisë mbi ketë popullsi. Për te realizuar ketë punim akademik janë 

referuar një sere botimesh te ndryshme, artikujsh, Konventa Evropianë për te Drejtat 

e Njeriut si dhe Karta e OKB se bashku me dy protokollet e saj shtese. 

Sipas këtij studimi zgjidhja me e mire e kësaj çështje duhet te behet nga parlamenti 

evropian me ane te propozimit të një Rezolute ku të kërkohet hapja e dialogut midis 

Athinës dhe Tiranës me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të popullsisë Çame si 

pale e dëmtuar dhe pranisë se Ndërkombëtareve . 

 

Fjale kyçe: Çamë, Çamëria, gjenocide,  prona. 
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Histori 

Çamëria ishte pjesë e Epirit dhe si e tillë ishte deri pas riorganizimit administrativ të 

territoreve të pushtuara në Ballkan nga romakët. Sipas këtij riorganizimi provinca 

e Epirit, ndahet në dy njësi administrative, atë jugore dhe veriore678

Gjatë kohës së dyndjeve sllave, Çamëria ishte ndër anët më të pa prekura nga 

elementi 

. Pjesa veriore u 

njoh nga vendasit si Çamëria pas kësaj ndarje fillon të hyjë në literaturën romake si 

Epiri veriorë. 

sllav dhe kjo anë më vonë, gjatë ndarjes së popujve të Bizantit në popuj 

sipas traditës fetare (grekë), sipas traditës së gjakut (shqiptar) dhe ardhacakëve 

sllavo-turk (bullgarë), dallohej për traditën fisnore. 

 

 

 

JA CFARE NDODHİ NE CAMERİ 

 

Çështja çame lindi si problem i mbrehtë në marrëdhëniet midis dy 

vendeve,Shqipërisë dhe Greqisë,qysh në Kongresin e Berlinit më 1878 dhe u përligj 

mbas vendimeve të Konferencës se Ambasadorëve në Londër më 1913,ku Çamëria 

                                                           
678 678 Per Pjesen historike jam bazuar tek www.wikipedia.com 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Epiri�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Ballkan�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Romak%C3%ABt�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Epiri�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Sllave�
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dhe viset e tjera të Shqipërisë iu shkëputën me pa të drejtë,duke i kënaqur me 

aneksimin e tyre,shtetet fqinje. Që nga viti 1913 Çamëria konsiderohet nga ne,tokë e 

pushtuar me dhunë nga Greqia. Çështja Çame është një tragjedi kombëtare jo vetëm  

në njerëz por edhe në territore. Marrja e Krahinës së Çamërisë kësaj barriere për 

Greqinë i hapi dyert pretendimeve absurde të shovinizmit.Që nga kjo kohë fillon një 

presion i vazhdueshëm, një politikë sistematike e shtetit të atëhershëm grek dhe e 

forcave të ndryshme nacionaliste për shkombëtarizimin e kësaj treve . 

Genocidi i kryer ndaj popullsise came 

Ajo qe ndodhi ne çameri ishte një gjenocid i pashembullt, i ndodhur në mes të 

Europës ndaj një popullsie civile të pambrojtur si ajo çame, e mbuluar nga zhvillimet 

e fundit të luftës së atëhershme të përbotshme. Nëpërmjet dokumenteve zyrtare apo 

dëshmive të të mbijetuarve, arrihet të shihen vuajtjet e mundimet, dëmet ekonomike, 

viktimat e shumta dhe gjithë ajo gjëmë e madhe që i ndodhi jugut të Shqipërisë 

(Çamërisë)679

Më 1913 u krye 

.U përdorën të gjitha mënyrat, si tatimet e rënda, grabitja e tokës, 

përjashtimi i popullsisë nga pjesëmarrja në administratën shtetërore, ndalimi i 

dhunshëm i arsimit në gjuhën amtare, madje edhe në shkollat fillore; vrasjet, 

burgimet, nga dëbimi me dhunë deri në masakrat e përgjakshme. 

masakra në përroin e Selamit (Paramithi) e 72 krerëve të Çamërisë 

dhe e qindra të tjerëve nga kapiteni famëkeq Deli Janaqi. 

Në përfundim të Luftës së Parë Botërore, më 1918, u përpilua plani i grabitjes së 

tokave të popullsisë çame. Ligji i të ashtuquajturës Reformë Agrare, i aplikuar vetëm 

në Çamëri,i cili u rrëmbeu shqiptarëve të cilët u dëbuan në Anadoll, me mijëra 

hektarë tokë buke, sipërfaqe të mëdha me vreshta, qindra mijë rrënjë ullinj, të cilat u 

bënë prona të elementëve grekë. 

                                                           
679 www.wikipedia.com 

http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Masakra&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Masakrat_greke&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Deli_Janaqi&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Deli_Janaqi&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/wiki/1918�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Anadoll&action=edit&redlink=1�
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Përpjekjet e dhunshme të vitit 1923 për ta shpërngulur me forcë popullsinë çame 

në Turqi, shënojnë një kulm të paparë në politikën e egër shoviniste greke. Bilanci që 

shumë tragjik për popullsinë shqiptare 

Ne gusht të vitit 1936, Joan Metaksai vendosi diktaturën fashiste. Viktima e parë 

ishte popullsia çame. Fashistët e orës së parë, tregtari Stavro Koçoni dhe oficeri i 

xhandarmërisë Zambeta filluan goditjet sistematike në Filat, Pituljete, Gumenicë për 

zhdukjen e popullsisë çame. 

Dy muaj para konfliktit italo-grek, qeveria fashiste e Metaksait kreu një akt ndofta pa 

precedent në historinë botërore. Të gjithë meshkujt nga 16-70 vjeç, mbi 5000 burra, u 

burgosën dhe u dërguan në ishujt e largët të Egjeut.. Nga ky kontingjent viktimash 

350 veta u masakruan, 400 të tjerë vdiqën më vonë gjatë internimit nga torturat dhe 

uria. 

Me 27 qershor te vitit 1944, ne Paramithi, autoritetet e Greqise veriperendimore 

kryen goditje te egra, duke debuar rreth 25000 came – banore te Camerise nga 

shtepite e tyre. Ata u ndoqen deri ne kufi, mbasi iu grabit toka dhe prona.Kjo 

popullsi u vendos ne Vlore, Sarande, Fier, Tirane. U krijuan dhe disa fshatra te rinj te 

banuar me popullsi came. 

Qindra meshkuj came te moshave 15 deri 70 vjec u internuan ne ishujt e Detit Egje. U 

dogjen ne total 102 xhami. Autoritetet greke miratuan me pas nje ligj qe 

sanksiononte shpronesimin e pronave te cameve, duke iu referuar bashkepunimit te 

bashkesise se tyre me forcat pushtuese te Boshtit, si nje arsye kryesore per marrjen e 

ketij vendimi. 

Rezultatet e këtij spastrimi kanë qenë me të vërtetë tragjike. Nga një popullsi prej 

35000 vetësh që ishte para luftës mbetën vetëm disa dhjetëra familje. Vetëm në 

tragjedinë e Filatit dhe të Paramithisë që u zhvillua në qershor dhe tetor të vitit 1944, 

http://sq.wikipedia.org/wiki/1923�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Turqi�
http://sq.wikipedia.org/wiki/1936�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Metaksai&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Metaksai&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Metaksai&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavro_Ko%C3%A7oni&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavro_Ko%C3%A7oni&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavro_Ko%C3%A7oni&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Zambeta&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Filat�
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Pituljete&action=edit&redlink=1�
http://sq.wikipedia.org/wiki/Gumenic%C3%AB�
http://sq.wikipedia.org/wiki/1944�
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rezultati ishte: 2000 të vrarë, gra, fëmijë, pleq dhe burra të paarmatosur, të 

masakruar në mënyrën më çnjerëzore nga bandat zerviste. 

 

Shkelja e Konventave Nderkombetare 

Greqia është shteti i vetem ne evrope qe shkel ne menyre flagrante disa nga 

konventat kryesore mbi te cilat mbeshtet rendi i ri nderkombetare pas Luftes se dyte 

boterore.Kete shkelje e ndjeu popullsia rreth 200.000-shqipatre e debuar me dhune e 

genocid nga trojet e tyre etnike ne Çameri. 

Në kohen kur u dekretua ligji i luftes me shqiperine camet ishin shtetas greke dhe ky 

ligj skishte te bente fare me ta,kjo tregon qarte si Greqia shkel konventat 

nderkombetare te nenshkruara nga ajo vete. 

Greqia vazhdon te shkele sot konventen mbi Mosparashkrimin e Krimeve te luftes 

dhe Krimeve Kunde Njerezimit680

Gjithashtu, në pikën b të nenit 1, dënohen pa kufi kohor: “Dëbimi nëpërmjet një 

sulmi të armatosur ose pushtimit dhe aktet çnjerëzore …, si dhe krimi i genocidit, 

,hyre ne fuqi me 11 nentor 1970.Kjo konvente 

rikujton rezolutat e Ansamblese se Pergjitheshme te OKB-se,date 13 shkurt 1946 dhe 

31 tetor 1947,ne lidhje me ekstradimin dhe ndeshkimin e krimineleve te luftes dhe 

rezoluten 95 te 11 dhektorit 1946,qe konfirmon parimet e se drejtes nderkombetare te 

njohura nga Statusi i Gjykates Ushtarake te Nuremburgut dhe nga vendimi i atij 

gjyqi si dhe nga rezolutat e dhjetorit 1966 ku Asambleja e Pergjitheshme ka denuar si 

krime ndaj njerezimit te e te drejtave ekonomike dghe politike te popullsive 

autoktone,sic eshte popullso e Camerise,te ciles ju grabiten tokat. Në neni 1 të kësaj 

Konvente, theksohet se krimet e luftës “janë të paparashkrueshme, cilado qoftë data 

kur janë kryer”. 

                                                           
680 konventa mbi Mosparashkrimin e Krimeve te luftes dhe Krimeve Kunde Njerezimit. .Kjo konvente rikujton 
rezolutat e Ansamblese se Pergjitheshme te OKB-se,date 13 shkurt 1946 dhe 31 tetor 1947,ne lidhje me 
ekstradimin dhe ndeshkimin e krimineleve te luftes dhe rezoluten 95 te 11 dhektorit 1946 
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ashtu siç është përcaktuar në Konventën e 1948, për parandalimin dhe ndjekjen e 

krimit të genocidit, qoftë dhe kur këto akte nuk përbëjnë shkelje të së drejtës së 

brendshme të vendit ku janë kryer”.681

Për cilindo nga krimet e kryera në Çamëri, dispozitat e kësaj konventa kërkojnë të 

vihen në zbatim edhe “ndaj përfaqësuesve të autoritetit të shtetit që tolerojnë 

kryerjen e tij”, theksohet në nenin 2, pra edhe qeveria aktuale ka përgjegjësi për 

çfarëdo qëndrimi zvarritës në dhënien e të drejtave të mohuara popullsisë çame në 

ditët e sotme. 

 

Në nenin 4, Konventa e detyron Greqinë “të marrë të gjitha masat legjislative e të 

tjera që do të jenë të nevojshme, për të siguruar mosparashkrimin e krimeve të 

përmendura në nenet 1 dhe 2 …, si përsa u përket ndjekjeve, ashtu edhe përsa i 

përket dënimit, atje ku mund të ekzistojë një parashkrim, me ligj apo me një mënyrë 

tjetër, ai do të hiqet”682

Greqia si anetare e Keshilillit te Evopes ka ratifikuar Konventen evropiane te te 

drejtave te Njeriut dhe vazhdon te shkele te drejtat e shqipaterev te Camerise duke i 

akuzuar pa te drejte si bashkepunotre te nazifashizmi.Ne piken 2 te nenit 6 te kesaj 

konvente thuhet

. 

683

“Cdo person i akuzuar per shkelje te ligjit prezumohet i pafajshem deri sa fajesia e tij 

provohet ligjerisht.Pafajesia e cameve u aprovua ligjerisht nga Gjykata e Diktimit te 

Janines me shkresen me numer protokolli 1837,date29 shatator 1976,derguar 

Ministrise se Rendit Publik,drejtorise se SherbimeveKriminale ne Athine. 

: 

Pra, ka ardhur koha që pas këtij spastrimi etnik me dhunë të Çamërisë, Greqia të 

kërkojë falje publike për 2900 viktimat e pafajshme të masakruara, për 40.000 vetët e 

përzënë me dhunë, për 68 fshatrat e qytetet e grabitura e te djegura, të gjtha objektet 

                                                           
681 konventa mbi Mosparashkrimin e Krimeve te luftes dhe Krimeve Kunde Njerezimit, në pikën b të nenit 1 
682 konventa mbi Mosparashkrimin e Krimeve te luftes dhe Krimeve Kunde Njerezimit,neni2  
683 Konventen evropiane e te drejtave te Njeriut, , pika 2 ,nenit 6 
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e kultit të rrënuara dhe 60 vjet shfrytëzim të padrejtë të pasurive të tyre, të marrë të 

gjitha masat për të siguruar kthimin e çamëve në vendin e tyre në Çamëri, me 

dinjitet, sipas të gjitha Konventave Ndërkombëtare që ajo vetë i ka ratifikuar. 

 

ÇAMET GJATE PERIUDHES SE KOMUNİZMİT 1945-1990 

Çamët e shpërngulur me dhunë dhe të strehuar në Shqipëri, kanë patur pa 

përjashtim shtetësi Greke, shtetësi që sipas avokatëve ndërkombëtarë dhe vetë 

kushtetutës së Greqisë, duhet ta kenë të pacënuar edhe sot.  

Mirëpo me dekretin nr. 1654 datë 19.04.1953 mbi "DHENIEN E SHTETESISE 

ÇAMEVE QE BANOJNE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE", është vendosur:  

"PERSONAT ME KOMBESI SHQIPTARE NGA ÇAMERIA, QE BANOJNE NE 

REPUBLIKEN POPULLORE TE SHQIPERISE DHE QE NUK KANE FITUAR DERI 

ME SOT SHTETESINE SHQIPTARE, ME HYRJEN NE FUQI TE KETIJ DEKRETI 

MARRIN SHTETESINE SHQIPTARE"684

Ne kete rast qeveria shqiptare nuk kishte asnjë të drejtë që t'u jepte një shtetësi tjetër 

pa hequr vetë Greqia shtetësinë e çamëve dhe pa e kërkuar ata vetë këtë. Ky ishte 

guri i varrit, që qeveria komuniste i vuri çështjes çame në procesin e vendosjes së 

marrëdhënieve diplomatike mes Greqisë dhe Shqipërisë që vazhdoi nga viti 1953 

deri në vitin 1971, ku përfundoi çështja çame dhe që nuk u trajtua më   asnjëherë. 

. 

 

PERPJEKJET QE JANE BERE PER ZGJİDHJEN E ÇESHTJES ÇAME. 

Përpjekjet qe janë bere për zgjidhjen e çështjes çame kanë qenë të pakta pasi 

diplomacia shqiptare  dhe vet qeveria shqiptare ne një fare mënyrë kane pasur 

presione te forta nga vet shteti helen duke e bërë kështu të pamundur një dialog për 

zgjidhjen e kësaj çështje. 

                                                           
684 shih dekretin nr 1654 marrë nga A.Sh 
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Më 9 maj 1945 përfaqësuesit e popullsisë çame i dërguan një ankesë 

edhe konferencës së San Françiskos685

Më 22 Januar 1991 u themelua Shoqata Cameria, si ze ne mbrojtje te interesave te 

popullsise Came.Kemi dhe themelimin e Partis Demoktatike Per Integritet dhe 

Unitet, per ceshtjet kombetare,Jane botuar nje sere shkrimesh dhe revistash nje nder 

te cilat me e suksesshmja eshte revista Perlindja e Shqiperise, si nje mjet mjaft i 

rendesishem per te shperndare mesazhin e e ceshtjes Came dhe te kombetarizimit. 

 nëpërmjet Misioneve Aleate në Tiranë. Duke 

iu referuar Kartës së Atlantikut dhe luftës që popullsia çame kishte zhvilluar kundër 

fashizmit, kërkohej ndërmjetësimi për kthimin e popullsisë çame në shtëpitë e veta. 

Ndërsa lidhur me fajtorët dhe ata që kishin kryer krime, kërkohej që të gjykoheshin 

nga një gjykatë dypalëshe (shqiptaro-greke). 

Për herë të parë në historinë politike Shqiptare një delegacion i një Partie Shqiptare 

arriti të shpreh shqetësimin 62-vjeçar të popullsisë Çame në Parlamentin Europian. 

Gjate kësaj vizite Kryetari i PDI-se z. Tahir Muhedini u takua me Znj. Doris Pack.   

Znj. Doris Pack i premtoi se do të influenconte në mundësimin e vajtjes së popullsisë 

Çame në Atdhe dhe sigurisht në nderimin e varreve të të parëve të tyre.  Delegacioni 

i PDI-së takoi gjithashtu Eurodeputetin Marco Pannella, Lider historik i Partisë 

Radikale Italine,  eurodeputetin Marco Cappato, drejtues i Partisë  Radikale Italiane, 

të cilët së bashku me anëtarë të tjerë të Grupit Liberal Demokrat të Parlamentit 

Europian, premtuan se do të shihnin mundësinë e propozimit të një Rezolute 

Parlamentare ku të kërkohej hapja e dialogut midis Athinës dhe Tiranës me 

pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të popullsisë Çame dhe pranisë Ndërkombëtare 

Kryeministrit shqiptar Ilir Meta ishte i pari politikan i cili ngriti zerin per ceshtjen 

came ndonese ajo nuk perfshihej ne rendin e dites te bisedimeve me homologun e tij 

grek, Kostas Simitis.Kryeministri Grek nuk e pranoi hapjen e ceshtjes Came duke e 

                                                           
685 konferencës e San Françiskos 

http://sq.wikipedia.org/wiki/9_maj�
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konsideruar ate si nje kapitull te mbyllur. Deklarata e Kryeministrit grek shkaktoi 

nje pergjigje te Metes, për konsum te brendshëm, drejtuar gazetareve shqiptare qe 

mbulonin viziten e tij. Kryeministri i atëhershëm shqiptar shprehu se priste qe 

qeveria greke te zgjidhe problemin e pronave came, ne baze te konventave 

evropiane, ne te cilat Greqia eshte pale. 

Ndoshta i vetmi politikan shqiptar qe ka folur publikisht per camet, eshte Sabri  

Godo, nje republikan i djathte, i cili ka bere gjithmone presion ndaj  

Greqise, per te trajtuar kete ceshtje. Godo ishte i mendimit se "Greqia duhet  

fillimisht te heqe gjendjen e luftes me Shqiperine,fakt i cili do te krijonte  

bazen per diskutim dhe se ceshtja mund te zgjidhej "ne rruge  

diplomatike, me takime te personaliteteve te te dy vendeve 

 

Ne janar 2000, lideri i opozites, Partise Demokratike, Sali Berisha, ne  

nje turne qe beri ne Shqiperine e jugut, kerkoi me shume te drejta per  

pakicen came ne Greqi, duke theksuar se marredheniet midis Shqiperise  

dhe Greqise mund te vuanin, ne rast se problemet reciproke e te  

ndersjella nuk do te zgjidheshin Berisha kerkoi me shume te drejta kulturore per 

shqiptaret qe jetojne ne Greqi, si hapja e nje shkolle ne gjuhen shqipe ne qytetin e 

Filatit te Greqise veriore dhe nje zgjidhje te problemit te pronave te popullsise came. 

 

MENDİMİ İ NDERKOMBETAREVE 

Ne kabllogramin drejtuar Departamentit të Shtetit, theksohet se ndërsa problemi 

çam është fatkeq,duket se qeveria shqiptare është më e shqetësuar për marrëdhëniet 

dypalëshe me Greqinë sesa për kërkesat e çamëve. 

Është trajtuar fakti që nga fuqitë e mëdha, vetëm një fuqi e ngriti çështjen dhe ky ka 

qenë shteti italian. Shtabi i ushtrisë italiane, në kuadrin e një dokumenti strategjik që 
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paraqiti në NATO, akuzoi Greqinë se kishte spastruar etnikisht Çamërinë dhe i 

kërkoi NATO-s se çështja duhej rishqyrtuar.686

Sipas ish ambasadorit SHBA-së Withers, në një kabllogram që i dërgon 

Departamentit të Shtetit më 10 nëntor të vitit 2008,qeveria shqiptare nuk dëshiron të 

përplaset me Greqinë, pasi ka frikë se ngarkohet me akuza nacionaliste

 

687

 

. 

KONKLUZİON 

Çamët po përgatisin një çështje ligjore ndaj qeverisë greke dhe iniciativa e marrë 

jashtë duarve të qeverisë shqiptare gjithsesi mbetet e vështirë, pasi juridiksioni për 

t’u hapur çështja kërkon një impakt juridik. 

Ceshtja e pronave mund te zgjidhet vetem nepermjet gjykates pasi perfaqesuesit 

politike asnjëherë nuk kan arritur ti japin nje zgjidhje ceshtjes vecse e kane 

perkeqsuar marredhenien mes dy shteteve. Asnjë nga problemet e kërkuara nga 

komuniteti çam nuk është zgjidhur dhe nuk mund të zgjidhet pa ndihmën e qeverisë 

shqiptare.Zgjidhja mund te vi vetem nga Parlamentit Europian,duke propozuar nje  

Rezolute Parlamentare ku të kërkohet  hapja e dialogut midis Athinës dhe Tiranës 

me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të popullsisë Çame dhe pranisë 

Ndërkombëtare. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
686 Dokumenti mare nga http://www.nato.int 
687 Kabllogrami gjendet ne Departamentin e Shtetit 
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TË DREJTAT NJERËZORE TE GRUAS NË REALITETIN SHQIPTAR 

 

Laura Vorpsi 

 

Departamenti i së Drejtës Civile, Fakulteti i  Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri 

 

Abstrakti  

Dhuna ndaj gruas është një dukuri botërore, por vendi ynë mban përqindjen më të 

lartë të përhapjes së këtij fenomeni në të gjithë Ballkanin. Kjo shpjegohet me faktin se 

shoqëria shqiptare,e identifikuar si një shoqëri patriarkale, ka një histori të gjatë të 

dominimit të burrave në jetën sociale. Emancipimi i gruas është përmendur thjesht si 

princip, por në të vërtetë ajo ka qenë e ndrydhur dhe ka marrë shumë pak pjesë në 

vendimmarrje. 

Pas viteve 90, kur ajo preku ndryshime reale, media pasqyroi shumë raste dhunimi 

të gruas dhe nëpërkëmbje të të drejtave të saj. Ligjet që dënojnë vetëm vrasësit e 

deklaruar, nuk i vlejnë realitetit shqiptar. Çdo grua ka nevojë të mbrohet nga një 

ligji, para se dhuna të ndodh. Jeta private e familjes duhet të jetë e hapur ndaj jetës 

publike, për çështje që prekin të drejtat e çdo pjesëtari të familjes. Deri më sot, 

mentaliteti ka qenë “barra” e çdo gruaje të dhunuar. Ajo shpesh ka zgjedhur të 

hesht, të harrojë vetveten, të përjetojë situata nga më poshtërueset. E në rastet kur 

dhunuesi ka qenë tepër i irrituar ka arritur edhe në një fund tragjik. Edhe sa do të 

zgjasë ky “kalvar” vuajtjesh në kurriz të gruas?! 

Me te drejtë, duke menduar se te drejtat e grave padyshim jane te drejta te njeriut 

atëhere lind natyrshëm dëshira dhe vullneti i mire që këto të drejta jo vetëm të 

mbrohen dhe te respektohen nga ligji, por nga çdokush nga ne dhe në çfarëdolloj 

marrëdhënie të caktuar të jetës shoqërore. 
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Ne realitetin Shqiptar, ndër shkeljet më të rënda të një nga ato shumë të drejta që i 

njihen gruas, është dhuna ndaj tyre e kryesisht dhuna që ushtrohet nga partneri, 

bashkëshorti a bashkëjetuesi, që ndryshe mund të quhet dhuna në familje.  

A është dhuna në familje një ndodhi e shpeshte ne realitetin tonë të përditshëm? 

Përgjigja është lehtësisht e konstatueshme përsa kohë qe informacione të tilla na 

ofrohen jo vetëm nga media por edhe nga burime të tjera elektronike ose jo. Pse vjen 

kjo?! Vjen si pasojë e mentalitetit Shqiptar? Apo mbase si pasojë e një të kaluare deri 

diku të ashpër, patriarkale dhe të dhunshme?!   

Dhuna dhe diskriminimi ndaj gruas jane ngushtësisht te lidhura me njëra-tjetrën. Në 

realitetin Shqiptar femra diskriminohet qe në momentin e lindjes. Një realitet i 

hidhur ky që vërtetohet lehtësisht nga numri i madh i aborteve që kryejnë nënat pasi 

vihen në dijeni se presin një vajzë dhe jo një djalë.  

Ne këtë punim do ti jepen përgjigje të gjitha pyetjeve të mësipërme dhe jo vetëm. Në 

brendi të punimit do të trajtohen aspekte të ndryshme të mbrojtjes së të drejtave të 

gruas, mbrojta që i njihet këtyre të drejtave nga ligji i brendshëm dhe nga ai 

ndërkombëtar dhe do të vijojë më arsyetime që i përgjigjen pyetjes: Pse 

diskriminohet dhe dhunohet femra Shqiptare, dhe a ka ajo mbrojtjen e mjaftueshme 

ligjore per të vënë në zbatim të drejtat e saj?  

 

“Një natë ai po pinte dhe po më torturonte në mënyra të ndryshme, Mori thikën dhe 

ma   drejtoi në fyt vetëm sepse kisha thirrur për ndihmë time motër. Pasi më rrahu 

keq dhe vendosi në fyt thikën e mprehtë në mënyre që të më vriste, iu luta për jetën 

time...Ai ndaloi... Ktheu një gllenkë tjetër raki dhe vazhdoi sërish të më torturonte”. 

Ky është një fragment i një rrefimi rrenqethës i një gruaje, që pas çlirimit nga kthetrat 

e tmerrshme të dhunës, torturës dhe skllavërimit, rrefen një nga momentet e 

zakonshme të jetës së saj të përditshme. 
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Ashtu si në të gjithë vëndet e botës, të drejtat e njeriut dhe shumë femrave Shqiptare 

shkelen dhe dhunohen në mënyrë konstante. Në Janar të viti 2006, një koalicion 

joqeveritar në bashkëpunim me zyrën e Avokatit të Popullit, i prezantuan 

parlamentit Shqiptar nje projekt- ligj lidhur me masat që duhet të marre Shteti 

kundra dhunës në familje. Një nismë e tille gjeti mbështetjen e rreth 20 000 mijë 

shtetasve Shqiptarë, gjë kjo që tregon dhe interesin dhe dëshirën për të krijuar 

mbrojte dhe për tu marre masa nga ana e shtetit, në lidhje me dhunën në familje. 

Duke pranuar faktin se qeveria Shqiptare duhet të marre masa për të adresuar të 

gjitha llojet e dhunës në familje, ky punim fokusohet më së shumti tek dhuna në 

familje dhe pikërisht tek dhuna ndaj gruas që ushtrohet nga partnerët ose 

bashkëshortët. 

Sipas legjislacionit shqiptar “Dhunë në familje” është çdo veprim apo mosveprim i 

ushtruar midis personave që janë apo kanë qenë në marrëdhënie familjare, që sjell si 

pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik. 

Dhuna në familje është krim që shpesh është i fshehur. Në shoqërinë shqiptare ajo 

është parë si një çështje private, me pak ose aspak vëmendje për parandalim, 

kryesisht nga organizata të ndryshme joqeveritare.Megjithëse jo shumë sistematike, 

studime të ndryshme tregojnë se dhuna në familje është gjerësisht e pranishme në 

shoqërinë shqiptare. Ajo nuk njeh kufij sipas moshës, gjinisë, përkatësisë etnike apo 

fetare, gjendjes ekonomike, paaftësisë, ose gjeografisë, por në shumicën e rasteve të 

raportuara viktima janë grate. Kështu, vlerësohet se një e treta e grave shqiptare 

përjetojnë një formë dhune brenda familjes. Ato rrihen, goditen, në disa raste edhe 

rrëmbehen e trafikohen për qëllime shfrytëzimi nga familjarët e tyre. Vrojtimet e 

dhjetë viteve të fundit tregojnë se mbi një të katërtat e grave raportojnë të jenë bërë 

viktima të dhunës emocionale dhe seksuale, dhe se gratë rurale janë rëndom më të 

prekuara nga dhuna fizike. Në vitin 2004 Qendra e Këshillimit për Gratë dhe Vajzat 
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raporton se ka patur rreth 6670 thirje telefonike nga gratë dhe vajzat e dhunuara. 

Sipas shifrave të Ministrisë së Brendshme për rastet e dhunës në familje për vitin 

2005, në bazë të evidentimit të ngjarjeve kriminale rezultojnë 102 raste të tilla, nga të 

cilat 21 janë raste vrasjeje, ndërsa 25 të tjera janë kërcënuar me vrasje. Për më tepër, 

fëmijët janë gjithashtu viktima të dhunës. Studimi i 2006 mbështetur nga UNICEF 

tregon se 1 në 5 fëmijë ka përjetuar marrje mendsh, 1 në 14 fëmijë ka provuar të fikët 

dhe 1 në 4 ka provuar mavijosje dhe gjakosje për shkak të goditjeve. 

Edhe pse në vitin 1996 raporti i Avokatëve të Minesotës për të drejtat e njeriut, 

përcaktoi se shteti Shqiptar duhet të marrë menjëherë masa për të ndihmuar 

viktimat e dhunës familjare, duket se shteti Shqipat ka deshtuar në përmbushjen e 

plotë të këtij synimi, pasi vazhdon të mos i jepet e drejta e aksesit në proçeset 

gjyqësore vajzës, femrës, bashkëshortes e nënës që kërkon mbrojtje të të drejtave dhe 

dënimin e dhunës të cilat ato hasin në mënyrë të vazhdueshme në familjet e tyre. 

Dhuna ndaj gruas është një shkelje dhe abuzim flagrant i të drejtave të grave për të 

patur integritet fizik dhe mendor, mbrojte të lirisë dhe sigurisë së personit, të lirisë së 

shprehjes, të drejtën për të zgjedhur në martese etj. Kjo dhunë mund të jëtë e tille e të 

konsistojë në mënyra të torturushme, të ashpra e jo njerëzore, të atilla që dhunojnë 

edhe të drejtën për të jetuar.  

Më së shumti janë pikërisht partnerët ose bashkëshortët ata që më së shumti janë 

përgjegjës për këto shkelje, por mbështetja e këtyre veprimeve që konsistojnë në 

dhunë, mund të vij dhe nga antarë të tjerë të familjes në varësi kjo edhe të vëndit ku 

jetojnë. Në Shqipëri, po ashtu si edhe në vënde të tjera, dhuna ndaj gruas "që ka 

thyer rregullat e sjelljes, apo nuk përbëen një shembull të rregullt amësie", 

shpeshherë gjen si pretekst apo justifikim nocionet dhe traditat. Kjo lloj dhune e 

justifikuar tek tradita është tërësisht e përhapur, e tolerushme, e justifikueshme dhe 
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shpeshherë e falur në bazë të traditës dhe mentalitetit, edhe në organet më të larta 

qeveritare, si në organet policore ashtu edhe në organet gjyqësore. 

Në dekadën e fundit, është vënë re bashkëpunimi i një numri të madh femrash me 

organizata të ndryshme që kanë synuar të vejnë në pah dhunën e ushtruar në 

familje, që për një pjesë tjëtër të njerëzimit është pothuajse e paduskshme. Për sa 

kohë që mbrojta nga shteti ka qenë deri diku e vakët, ky bashkëpunim ka konsistuar 

edhe në hapjen e strehave të ndryshme veçanërsiht për gratë e dhunuara ku ato 

mund të strehohen dhe të përftojnë përkujdesje. 

 

2. Si dështon Shteti në mbrojtjen e të drejtave njërëzore të gruas Shteti Shqiptar ka 

ratifikuar Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 

Gruas e njohur dhe si Kushtetuta e Grave. Shtetet, ashtu si edhe shteti Shqiptar që 

dështojnë të mbrojnë të drejtat e gruas mund të mbahen përgjegjës për shkelje të të 

drejtave të grave, sepse ata kanë dështuar për të parandaluar dhunën, për të 

siguruar sanksione adekuate penale dhe për të dëmshpërblyer gratë në rastet e kësaj 

dhune. 

Shteti ka për detyrë të mbrojë gratë nga dhuna e kryer jo vetëm nga agjentët e shtetit, 

por edhe nga individët privatë apo grupet. Sipas ligjit ndërkombëtar të të drejtave të 

njeriut, shtetet duhet të ushtrojnë kujdesin e duhur për të siguruar të drejtat e grave 

ndaj barazisë, lirisë, jetës, sigurisë dhe lirisë nga tortura, të diskriminimit dhe mizor, 

çnjerëzor dhe trajtim degradues. Ata duhet të kenë politika dhe plane për të 

përmbushur këto të drejta, për të mbrojtur popullin nga abuzimet e këtyre të 

drejtave, dhe për të siguruar zhdëmtim dhe dëmshpërblim për të drejtat e atyre që 

janë dhunuar. 

Në janar të vitit 2003 Komiteti i OKB-së për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave 

(CEDAW) në Rekomandimet Përmbyllëse për Shqipërinë i kërkoi Shqipërisë për të 
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vendosur një prioritet të lartë për masat e gjithanshme lidhur me dhunën ndaj grave 

dhe të pranonte se një dhunë e tillë, përfshirë edhe dhunën në familje, përbën një 

shkelje të të drejtave të njeriut të grave sipas Konventës. Ajo gjithashtu i bëri thirrje 

Shqipërisë të adoptonte ligje mbi dhunën në familje dhe për të siguruar se dhuna 

ndaj grave ndiqet penalisht dhe dënohet me seriozitet dhe shpejtësi. Gratë viktima të 

dhunës duhet të kenë mjete të menjëhershme për zhdëmtim dhe mbrojtje, duke 

përfshirë urdhërat mbrojtës dhe akses për ndihmë ligjore. 

1. - CEDAW gjithashtu rekomandonte se duhet të merren masa për të siguruar 

strehë për gratë viktima të dhunës në numër të mjaftueshëm dhe për të siguruar që 

zyrtarët publikë, sidomos zyrtarët e zbatimit të ligjit, gjyqësorit, kujdesit shëndetësor 

dhe punonjësit socialë, të jenë  plotësisht të sensibilizuar për të gjitha format e 

dhunës kundër gruas. 

2. - Më tej CEDAW rekomandonte se Shqipëria duhet të mbledhë të dhëna lidhur me 

dhunën ndaj gruas në mënyrë sistematike, përfshirë dhunën në familje, dhe të 

ndërmarrë masa për rritjen e ndërgjegjësimit nëpërmjet medias dhe programeve 

publike të arsimit për të bërë këtë dhunë shoqërisht dhe moralisht të papranueshme. 

3. - Së fundmi, CEDAW vinte në dukje shqetësimin e saj për "ringjalljen e së drejtës 

zakonore simbolit kanunit) dhe kodeve tradicionale të sjelljes në disa zona veriore të 

vendit", dhe i kërkoi Shqipërisë të "zbatojë masa për eliminimin e praktikës së drejtës 

zakonore dhe të kodeve tradicionale të sjelljes diskriminimit ndaj grave ".  

Qeveritë e mëparshme shqiptare kanë dështuar për të treguar kujdesin e duhur në 

mbrojtjen e të drejtave njerëzore të grave, duke përfshirë në mënyrë të veçantë 

përgjegjësinë e tyre për të parandaluar, hetuar dhe ndëshkuar dhunën kundër grave. 

Kjo nuk është e pashmangshme, as nuk do të thotë se shteti mund të heqë dorë nga 

përgjegjësia. Neni 5 (a) i Konventës së Grave deklaron: "Për të modifikuar modelet 

sociale dhe kulturore të sjelljes së burrave dhe grave, me synimin për të arritur 
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eliminimin e paragjykimeve të zakonshme dhe të gjitha praktikat e tjera të cilat janë 

të bazuara në idenë e inferioriteti ose superioritetit të sekseve apo në rolin stereotip 

të burrit dhe gruas ". Shqipëria është përgjegjëse për dështimin e adresimit të 

sjelljeve të tilla, të cilat përbëjnë abuzimin e vazhdueshëm të të drejtave të grave. 

Për shkak të një ndjenje të fortë turpi dhe mungesës së besimit në polici, gratë rrallë 

here i janë drejtuar organeve policore, por edhe kur kjo është bërë, organet policore 

në përgjithësi nuk e kanë  njohur dhunën në familje si një çështje penale dhe shpesh 

dështojnë për të hetuar pretendimet e brendshme dhuna. Për më tepër, prokurorët 

zakonisht ngrenë akuza vetëm në rastet e dëmtimit serioz ose vdekje ose 

kërcënimeve me armë zjarri ose armë të tjera. Gratë nuk janë të inkurajuara të ngrenë 

padi kundër sulmuesit e tyre, dhe nuk marrin mbrojtje efektive ndaj sulmeve ose 

kanosjeve, duke përfshirë edhe ato me armë zjarri, që kryhen nga burrat e tyre dhe 

të afërmit.  Ekziston një mungesë vazhdimësie në sjelljen e gjyqësorit dhe në të 

paktën një rast të njohur tnga Amnesty International, gjykatat tregohen të 

mëshirshme ndaj kriminelëve që vrasin gratë për shkak të "nderit". 

 

3. Dhuna në familje 

"Dhuna ndodh kudo: në stacionin e policisë, në shtëpi, në shkollë – shprehet 

Afërdita Proni, Drejtoreshë e të Drejtave të Njeriut në Qendrën Demokraci (HRDC).  

"Shumica e grave zakonisht nuk e denoncojnë këtë dhunë në polici: ato nuk e 

kuptojnë se ajo është një vepër penale, dhe shumë prej tyre janë të dhunshme për 

fëmijët e tyre – dhe këtë e shohin atë si një mjet për arsim".Miratimi dhe hyrja në fuqi 

e ligjit “Ligji për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare” është një hap i 

rëndësishëm drejt plotësimit të kuadrit ligjor në fushën e dhunës në familje. Ky ligj 

ka dy drejtime të rëndësishme: Së pari ai sanksionon organet shtetërore që kanë 

detyrime dhe kompetenca për t’iu përgjigjur dhunës në familje. Së dyti, ligji i ri i jep 
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mundësi gjykatave të lëshojnë urdhra mbrojtjeje kundër dhunuesit, një mekanizëm 

shtesë në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje. Sfidë për zbatimin e këtij ligji 

mbeten plotësimi i tij me kuadrin nënligjor dhe mbështetja e përshtatshme 

buxhetore. 

3.1 Përcaktimi i dhunës ndaj grave 

Deklarata e OKB-së për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave (DEVAW-Declaration on 

the Elimination of Violence against Women) e përcakton dhunën ndaj grave si "çdo 

akt i dhunës me bazë gjinore që rezulton në, ose ka të ngjarë të rezultojë në dëmtim 

fizik, seksual ose psikologjik apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënime e 

akteve të tilla, shtrëngimi ose privim arbitrar nga liria, nëse ndodhin në publik ose 

në jetën private ". 

Interpretimet e fundit të këtij përkufizimi përfshijnë gjithashtu" mbajtjen e nevojave 

ekonomike nga viktima ".  

2.1.1 Sipas CEDAW, dhuna me bazë gjinore ndaj grave është dhunë "e drejtuar 

kundër një gruaje sepse ajo është një grua ose që prek gratë në mënyrë 

disproporcionale". Në preambulën e saj, DEVAW përshkruan dhunën ndaj grave si 

"një manifestim i marrëdhënieve historikisht të pabarabarta të pushtetit midis 

burrave dhe grave "dhe si një nga" mekanizmat socialë kyç me të cilin gratë janë të 

detyruara të jenë në një pozitë të ulët krahasuar me burrat ". 

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përcaktuar dhunën prej partnerit si çdo sjellje 

brenda një lidhjeje intime që shkakton dëm fizik, psikologjik apo seksual, duke 

përfshirë: 

• Aktet e dhunës fizike, goditje, rrahje etj. 

• Abuzimi psikologjik - të tilla si, nënçmimit, frikës së vazhdueshme dhe kërcënimit 

• Marrëdhënie e detyruar dhe forma të tjera të detyrimit seksual 
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• Sjellje të ndryshme kontrolluese, siç janë izolimi i personit nga familja dhe miqtë e 

tyre, monitorimi i lëvizjeve të tyre etj. 

Dhuna nuk është e kufizuar për gratë në një ndarje të veçantë të shoqërisë ose në një 

grupmoshe të veçantë, në të vërtetë është interesant fakti se për shumë gra, dhuna 

është një tipar konstant i jetës së tyre martesore, që nga momenti që ajo martohet e 

deri në fund të martesës së saj, apo edhe jetës së saj.  

4.  Një kulturë dhe e kaluar e dhunshme 

Shtypja e brëndshme gjatë epokës komuniste në të cilën u hasën dëbimi me vdekje 

dhe burgimi I disa qindra mijëra shqiptarëve, la pas një trashëgimi të dhimbshme 

dhe të pazgjidhur. Vitet e mëpasme të instabilitetit politik, i cili arriti kulmin me 

krizën e vitit 1997, kanë rezultuar në një mungesë të sundimit efektiv të ligjit në 

shumë pjesë të Shqipërisë, të cilën qeveritë e njëpasnjëshme kanë kërkuar për të 

trajtuar. 

Pas amnistive dhe programeve për mbledhjen e armëve, shkalla e përgjithshme e 

krimit  thuhet se ka rënë gjatë dekadës së kaluar. Të dhënat më të fundit të qeverisë 

tregojnë se në vitin 1998, 87.6 për qind e vdekjeve (vrasje, vrasje nga pakujdesia dhe 

vetëvrasje) ishin të kryera me armë zjarri. Hulumtimet e fundit tregojnë se rastet e 

vrasjeve kanë rënë, edhe pse në vitin 2005, një sondazh familjar zbuloi se 6.1 për 

qind e familjeve kanë përjetuar vrasje me armë zjarri që lidhen me krimin në 12 

muajt e fundit. Shumica e vrasjeve të kryera me armë zjarri mendohet të ndodhin 

brenda familjes.  

Amnesty International në raportet e mëparshme ka vënë re përdorimin e përhapur 

të keqtrajtimit, shpesh duke arritur deri në torturë, nga zyrtarët e zbatimit të ligjit. 

Kjo gjithashtu formon një pjesë të kulturës së dhunës brenda shoqërisë shqiptare e 

cila, e nxitur edhe nga varfëria, margjinalizimi, nivelet e larta e papunësisë dhe 
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alkoolizmi, ka manifestuar veten në familje në formën e detyrimit, të abuzimit 

psikologjik, fizik dhe emocional.  

 

4.1 Kanuni i Lekë Dukagjinit 

            Ligjet e lashta zakonore të përcaktuara në Kanunin e Lekë Dukagjinit janë 

shkruar dhe kodifikuar në fillim të shekullit të 20-të. Kanuni i jepte të drejtën burrit 

për të rrahur dhe poshtëruar publikisht gruan e tij gruaja nëse ajo e kundërshton atë, 

dhe me kusht që: Nëse një burrë rreh gruan e tij, ai nuk krijon asnjë faj ... dhe 

prindërit e saj nuk mund të ngrenë ndonjë pretendim ndaj tij për shkak të rrahjes.  

 Kanuni gjithashtu parashikonte që në kushte të caktuara, një njeri mund të 

vrasë gruan e tij pa u ndëshkuar, për tradhëti bashkëshortore dhe për mosrespektim 

të mikpritjes. Për këto akte të "pabesa" burri kishte të drejtë të vriste gruan e tij pa 

shkaktuar në këtë rast gjakmarrjen, pasi prindërit e saj e kishin marrë çmimin e 

gjakut të saj, që në momentin që në prikën e vajzës, dhurohej edhe një fishek plumbi. 

Edhe pse përdorimi i Kanunit të Lek Dukagjinit u ndalua gjatë periudhës komuniste, 

prej viteve 1990 mund të themi se ka pasur një ringjallje në përdorimin e praktikave 

zakonore, duke përfshirë gjakmarrjen dhe vrasjet për hakmarrje, sidomos në veri të 

vendit. Edhe pse shpesh kjo është parë apo iu është bërë karateristikë vetëm njërzëve 

të “ veriut”  mund të thuhet se ringjallja e këtij Kanuni  mund të shpjegohet si një 

përgjigje e besueshme ndaj shkatërrimit të sundimit të ligjit në periudhën e 

tranzicionit, e kombinuar me mungesën e besimit në sistemi gjyqësor të Shtetit  për 

të garantuar drejtësi dhe gjithashtu  si një përgjigje ndaj ndryshimeve politike dhe 

sociale. Në vitet e fundit qeveria shqiptare ka marrë masa serioze për të adresuar 

gjakmarrjen nëpërmjet veprimeve të përbashkëta nga ana e policisë dhe autoriteteve 

gjyqësore, si dhe me OJQ të krijuara me qëllim zgjidhjet jo të dhunshme të 

gjakmarrjes.  Megjithatë, aspekte të së drejtës zakonore vazhdojnë të influencojnë 
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lidhjet gjinore, dhe në këtë kontekst, janë përdorur për të justifikuar dhunën në 

familje. 

5. Kuadri Ligjor 

5.1 Barazia Gjinore 

Sanksionimi me ligj i barazisë së të gjithë shtetasve përpara ligjit, (Neni 18 i 

Kushtetutës), bën që burri dhe gruaja, si subjekte të së drejtës, de jure të trajtohen 

njësoj, në mënyrë të barabartë dhe si pasojë të kenë edhe detyrime të njëjta. Barazia 

përshkon të gjithë Kushtetutën dhe ligjet e tjera. Projekt Ligji për Barazinë Gjinore 

plotëson kuadrin ligjor lidhur me barazinë gjinore në arsim, punësim dhe vendim-

marrje. Ai mundëson ngritjen e mekanizmave qeveritarë në hartimin  e politikave 

për barazinë gjinore dhe parashikon matjen e ndikimit të këtyre politikave nëpërmjet 

vlerësimeve dhe monitorimit periodik.  

5.2  Legjislacioni  

Një sërë Kodesh të miratuara pas vitit 1995, përmbajnë dispozita në mbrojtje të të 

drejtave të njeriut dhe sanksionojnë parimin e barazisë burrë-grua. Më konkretisht 

mund të përmendim: Kodi Civil dhe Kodi i Proçedurës Civile, iu njohin grave 

zotësinë juridike që me lindjen e tyre, si dhe zotësinë juridike për të vepruar me 

mbushjen e moshës madhore, njësoj si edhe burrave, psh. të drejtën e vendbanimit, 

të mbajtjes së mbiemrit, të trashëgimisë, etj.Kodi Penal dhe Kodi i Proçedurës Penale 

mbrojnë në mënyrë të barabartë si burrat dhe gratë, por i vendosin pa diskriminim 

edhe përpara përgjegjësisë penale kur ata janë subjekte të veprave penale.Kodi i 

Familjes miratuar në vitin 2003, iu njeh të drejta të barabarta si burrit edhe gruas që 

kanë mbushur moshën 18 vjeç të lidhin martesë lirisht; të ndjekin të njëjtën 

proçedurë për zgjidhjen e martesës; të kenë të drejta dhe detyrime të barabarta në 

martesë, familje, në rritjen dhe kujdesin e fëmijëve, etj.  Kodi i Punës iu njeh të drejta 

të barabarta si burrit dhe gruas për të zgjedhur lirisht profesionin, të drejtën për 
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shpërblim të barabartë për punë me vlerë të barabartë; të drejtën e pushimeve 

vjetore të paguara; etj. Ligje të tjera të veçanta sigurojnë barazinë në fushën e 

vendim-marrjes, arsimit dhe formimit profesional, sigurojnë mbrojtje ndaj 

ngacmimit seksual, mbrojtje të të drejtave riprodhuese, mbrojtje përmes sigurimeve 

shoqërore, etj. Edhe parimi i mosdiskrimimit sanksionohet në pikën 2 Neni 18 i 

Kushtetutës :"Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si 

gjinia, raca, feja, ..." Përdorimi i termit "gjini" krahasuar me "seks" i përdorur në 

dispozitat kryesore kushtetuese, tregon për një hap pozitiv lidhur me përdorimin e 

koncepteve të këndvështrimit gjinor, sipas standarteve ndërkombëtare. Duke e 

përdorur me vend këtë term, ligjvënësi ka mundësi të hartojë legjislacion mbrojtës 

për burrin dhe gruan, duke mos u ndalur më vetëm në aspektin biologjik, por duke i 

trajtuar ata  në aspektin social. 

Shqipëria është anëtare e OKB-së që në vitin 1955 dhe ka ratifikuar një numër të 

madh të Konventave për të Drejtat e Njeriut, ku për aspektin për të cilin po flasim 

më e rëndësishmja është Konventa "Për Eleminimin e Të Gjitha Formave të 

Diskriminimit Kundër Gruas" (CEDAW) 1978, ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë, 

me Ligjin nr.7767, datë 09.11.1993. Kjo Konventë për nga rëndësia njihet edhe si 

Kushtetuta e Gruas. Shteti Shqiptar sipas detyrimeve që ka, ka raportuar pranë 

Komitetit të Konventës në janar 2003, dhe tani është në fazën e përmbushjes së 

rekomandimeve të bëra nga Komiteti i Konventës, sikurse dhe në përgatitjen e 

raportit të tretë periodik zyrtar. Shqipëria gjithashtu, aderon edhe në Protokollin 

Shtesë të kësaj Konvente, me Ligjin Nr. 9052 datë 17.04.2003. 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sanksionon mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 

të individit dhe ndalimin e diskriminimit. Gjithashtu ajo parashikon mbrojtje të 

veçantë të familjes, fëmijëve, të rinjve, grave shtatzëna dhe nënave të reja. Po ashtu, 

instrumenta të rëndësishme ndërkombëtare, të ratifikuara nga vendi ynë, si 
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Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës, Konventa Kundër Torturës dhe Trajtimit ose 

Dënimit Mizor, Çnjerëzor a Degradues vendosin detyrime mbi shtetin shqiptar për 

përmbushjen e disa standardeve, duke iu ofruar individëve (edhe brenda familjes) 

mbrojtje të përshtatshme nga dhuna. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për një sërë 

konventash të Këshillit të Europës. 

 

5.3  Kuadri ligjor për dhunën në familje paraqitet ende i paplotësuar 

5.3.1    Kodi Penal 

1. Mungon dhuna në familje si rrethane cilësuese (specifike) në vepra të veçanta, 

si marrëdhëniet seksuale me dhunë, rrahja dhe veprat e tjera të dhunshme, vrasja, 

plagosjet, fyerja, etj. 

2. Mungojnë dispozita për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi por edhe 

neglizhenca e anëtarëve të familjes. 

3. Mungojnë disa dispozita që ndalojnë/ndëshkojnë vendosjen e fëmijëve në 

situata të tilla ku ata mund të bëhen dëshmitarë të dhunës (gjë që ndonëse 

tërthorazi, i dëmton mjaft ata në zhvillimin e tyre normal dhe në mirëqenien fizike e 

psikologjike) 

4. Politikat e dënimit nuk kanë ashpërsinë e duhur ndaj dhunës në familje. 

Gjithashtu, nuk parashikohen disa dënime alternative që janë më të përshtatshme 

për rastet e dhunës në familje. 

5. Nuk ka parashikime të veçanta për mbrojtjen e familjarëve të moshuar nga 

dhuna, abuzimi dhe neglizhimi. 

 

5.3.2    Kodi i Procedures Penale 
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1. Ndjekjen e disa veprave penale, Kodi i Procedurës Penale e lidh vetëm me 

nismën e viktimës, duke krijuar përshtypjen dhe duke dhënë mesazhin e gabuar se 

dhuna në familje nuk është aq e rëndësishme sa shteti të investohet vetë (kryesisht) 

por është një çështje private mes palëve. 

2. Gjithashtu KPP nuk ndjek politikën e mospushimit të çështjes kur ankuesi 

tërhiqet nga procesi. Duke qenë se në rastet e dhunës në familje ndodh rëndom që 

viktima të tërheqë kallëzimin nga frika dhe presionet, KPP duhet të parashikojë 

dispozita që lejojnë prokurorin të vazhdojë ndjekjen penale edhe kur viktima 

tërhiqet ne rastet e dhunes ne familje. 

3. Po kështu, duhen riparë dhe sqaruar më mirë dispozitat që rregullojnë dhe 

koordinojnë ngritjen e padisë civile brenda procesit penal. 

5.3.3    Kodi Civil 

Nuk bën parashikime të veçanta për rastet e dhunës në familje që t’i sigurojnë 

viktimës mundësi efektive për shpërblimin e saj për dëmin moral dhe material të 

pësuar. 

5.3.4    Kodi i Familjes 

1. Neni 62 i Kodit të Familjes krijon mundësinë e largimit nga banesa të 

bashkëshortit dhunues, duke nënkuptuar vetëm dhunën mes bashkëshortëve dhe jo 

edhe dhunën ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes. Deri me tani kjo dispozitë ka qenë e 

pashoqëruar me dispozita të nevojshme procedurale që të rregullonin mënyrën se si 

do të merrej kjo masë, kohëzgjatjen e saj, etj, por këto mangësi po adresohen nga ligji 

i ri për dhunën në marrëdheniet familjare. 

2. Mungojnë proçedura të veçanta dhe më të thjeshtuara për zgjidhjen e 

martesës për shkaqe të dhunës. 
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3. Po ashtu, nuk ka rregullim të veçantë për pasojat që mund të sjellë dhuna në 

familje për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, lënien e fëmijës njërit prind për 

rritje dhe edukim, të drejtën e vizitës apo të banimit, etj.   

 

Standardet ndërkombëtare 

Neni 122, paragrafi 1 i Kushtetutës së Shqipërisë parashikon që të gjitha konventat 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria janë pjesë e legjislacionit vendas marrin 

përparësi mbi ligjet e vendit; gjithashtu kushtetuta parashikon për barazi para ligjit 

dhe ndalon diskriminimin. Kështu në teori,. gratë shqiptare gëzojnë të njëjtat të 

drejta si burrat, por në praktikë, dështimi për të zbatuar standardet ndërkombëtare 

si dhe ligjet e brendshme ka rezultuar në diskriminim të hapur kundër grave në 

pothuajse të gjitha aspektet e të drejtave politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. 

Shqipëria është palë në të gjitha konventat relevante të mëdha ndërkombëtare dhe 

rajonale të të drejtave të njeriut instrumentet, të cilat përfshijnë: 

1. Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR); 

2. Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (ICESCR); 

3.Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 

(Konventa e 4.Grave); dhe Protokollin Shtesë; (79) 

5.Konventa e OKB mbi të Drejtat e Fëmijës (KDF); 

6.Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore dhe 

Degradues apo Ndëshkimit; 

7.Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore 

(ECHR). 

Neni 2 (b) i Konventës së Grave u kërkon shteteve palë të "miratojnë masat e duhura 

legjislative dhe të tjera, duke përfshirë sanksione kur është e përshtatshme, për 

ndalimin e çdo diskriminimi ndaj grave". CEDAW në Rekomandimin e Përgjithshëm 
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Nr. 19 zgjeroi më tepër këtë nocion: "Dhuna me bazë gjinore, e cila kufizon ose nuk 

lejon gëzimin nga gratë të drejtave të njeriut dhe lirive themelore sipas konventave 

të drejtat e njeriut është diskriminim brenda kuptimit të nenit 1të Konventës. 

Detyrimet e shteteve sipas së drejtës ndërkombëtare nuk janë të kufizuar vetëm për 

të siguruar që agjentët e tyre nuk kryejnë shkelje, por ata janë gjithashtu të detyruar 

të marrin masa efektive për të parandaluar dhe dënuar akte të tilla nga individë apo 

grupe. Shtetet pra e kanë për detyrë sipas të drejtës ndërkombëtare për të 

parandaluar, ndalojnë dhe dënojnë dhunën kundër grave, pavarësisht nga autorët. 

Shteti gjithashtu ka për detyrë të sigurojë dëmshpërblim, duke përfshirë edhe 

kompensimin. 

Deklarata e OKB-së për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave (DEVAW) thotë se shtetet 

duhet të "ushtrojnë kujdesin e duhur për të parandaluar, hetuar dhe, në përputhje 

me legjislacionin kombëtar, të dënojnë aktet e dhunës kundër grave, nëse këto akte 

janë kryer nga shteti apo nga persona privatë.  

Kjo është zgjeruar më tej në Rekomandimin e Përgjithshëm 19 të Komitetit i cili 

thotë, "Sipas ligjit të përgjithshëm ndërkombëtarb shtetet mund të jetë gjithashtu 

përgjegjë për aktet private nëse ato dështojnë për të vepruar me kujdesin e duhur 

për të parandaluar shkeljet e të drejtave ose për të hetuar dhe ndëshkuar Aktet e 

dhunës, si dhe për sigurimin e kompensimit “; "thotë se një shtet duhet të 

përmbushë përgjegjësitë e veta për të mbrojtur individët nga abuzimet e të drejtave 

të tyre nga aktorët jo-shtetërorë, në këtë rast, për të mbrojtur gratë nga abuzimet nga 

bashkëshortët apo nga partnerët, madje burrat ish-tyre ose ish-partnerët.  

Kështu Shqipëria, si shtet palë Konventës së Grave, është i detyruar të parandalojë, 

ndjekë penalisht dhe dënojë dhunën ndaj grave, ndryshe ai do të jetë përgjegjës për 

shkeljen e të drejtave të tyre njerëzore. 
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MINORITY COMMUNITIES RIGHTS IN EUROPE AND BRITAIN: 
OPPORTUNITY OF INTEGRATION OR ASSIMILATION 

Luis Bekteshi 

Department of Communication, Bedër University, Albania 
Abstract 
 In my paper, I will analyze the problem that minority communities have, in 
the UK and Europe, based on the research that I have conducted. In my focus mostly 
will be the Muslim minority, since for a long time it has been the most discussed 
topic around Europe and less in UK. 
 I will try to go through with the problems and reasons why Muslims and other 
minorities have a lot of problem to integrate in so called “modern” societies. Also 
during this paper I will try to analyze as much as possible the fact that if the non-
integration of the minorities is by their own choice, or maybe it is submitted by the 
native society, who does not see them as a different culture, tradition and lifestyle, 
but tries to pressure these minority communities to accept and live like the native 
society does, wear what they wear, think what they think.  
Is it really what UK and Europe is offering a chance to integrate and be part of the 
society, or maybe it is just a chance to assimilate these minorities and transform them 
into their own way, and in the end allowing them to be part of their society. Cases of 
minorities being robbed of their rights will be found in this article. 
 Do the powerful countries, the ones that want to be an example for other countries, 
respect the human rights which they so much talk about? Do they really offer 
opportunities and respect the main concept of Democracy? Question like these and 
other will be answered in this article. 
 
Introduction 

In his book named “The Sacred Canopy”688

                                                           
688 Peter L. Bergher in the book “The Sacred Canopy; Elements of a Sociological Theory of Religion”  

 by the well known author Peter L. 

Berger makes a very good description of the society and I quote: “ Society is a 
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dialectic phenomenon in that it is a human product, and nothing but a human 

product, that yet continuously acts back upon its producer. Society is a product of 

man. It has no other being except that which is bestowed upon it by human activity 

and consciousness.” So all in all this means that we are all products of our societies 

and it is our society who shapes our way of being. So let us get back on the most 

important countries where politicians shape the way the society have to think in 

their favor and causes problems with the minorities and communities integration . 

Even though UK and most of the European countries are considered very 

democratic, they do have a big problem with the integration of minorities and other 

non – native communities. The west countries are facing now the problem that for 

long have been trying to hide and postpone. A problem in which if at the right time 

would have been give a solution, not we would not be facing similar situations. So 

will be able the society of the West to accept the challenge inside their countries. The 

challenge is how -in theory- people of different culture to come and live together. 

This is a topic which has been discussed for a long time. Multiculturalism is one of 

the problems that governments are facing today. How is it possible for the 

government to make possible to integrate this culture in their own culture, or how to 

create laws to protect minorities from the society who ‘welcomed’ them in their 

country. Charles Taylor in his essay "The Politics of Recognition," mentions that the 

reason why the difficulty of different groups for social identification have raised the 

chances in today’s debates about multiculturalism is because the issue being debated 

is not simply material wellbeing but the identities of the participants in the life of 

society. So Taylor was arguing that these minorities should be seen as part of the 

society that they live in, not just as a working labor. We cannot expect to treat the 

minorities just for our benefits and they would live happily after with this situation. 

                                                                                                                                                                                     
page number 3 
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The time of slavery has ended years ago and democracy has risen. Before we start 

analyzing different temporary example from different countries where human rights 

have not been respected I will analyze the concept of multiculturalism and 

integrations, since they are the main concepts in this paper.  

Multiculturalism is a system of beliefs and behaviors that recognizes and 

respects the presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and 

values their socio-cultural differences, and encourages and enables their continued 

contribution within an inclusive cultural context which empowers all within the 

organization or society (Caleb Rosado, 1996).  

Integration is defined as the opportunity to live in the community, and be valued for 

one’s uniqueness and abilities, like everyone else (Salzer, 2006). 

So said in simple words, to integrate a certain community we should first give them 

the right to live in a community and second most important we should value their 

uniqueness and abilities like everyone else. If the communities and minorities rights 

were recognized n valued like everyone else in UK and EU is matters of opinions, 

but mostly a matter of facts. So let us analyze some different situations from 

different countries in EU and also UK.  First of all we should not forget that France 

in the year 2010 started a campaign towards Roma Gypsies to deport them back to 

Romania and shutting down their camps against Roma’s will. In an article publish in 

the BBC online official webpage named “France sends Roma Gypsies back to 

Romania”689

                                                           
689 “Christian Fraser in his article “France sends Roma Gypsies back to Romania” 
(

 it is written that : “Some 86 Roma left France and hundred more will 

follow in the coming weeks after their camps were shut down. The French 

government says it is a “decent and humane” policy of removing people from 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11020429) 
 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11020429�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

67
5 

deplorable conditions. But right groups say the Roma are being demonized, and 

Romania has warned France against “xenophobic reactions””. When the BBC 

journalist interviewed members of Roma communities, their answers were as 

expected. Roma community was against the deportation measures that were taken 

against them. Some of them mentioned that they had no economical opportunity to 

make a living in Romania due to the low economy and hard possibilities to find a 

job. In order to leave France they were “offered” ( offered was used with mark notes 

cause when someone offers you something you have the chance to reject it, with 

your free will, but in this case they did not have a chance of choice) 300 Euros to 

leave France and also 100 Euros for every child they had. Now we will ask ourselves 

the question: “What did the French government offered to this people?” From my 

point of view this is nothing more than a choice that the French government did just 

to get rid of the Roma community in France, since they had no use of them. Were 

they actually recognized as a minority?  I do not think so. They did not give them a 

chance to adapt themselves in the society, but all they did was pay them a one way 

ticket back to Romania. This is not my opinion but also different human rights 

organizations condemned this action by the French government. But this is not the 

only case where the French government targets foreign citizens. On another article 

published in the online web page of Scrape TV 690

                                                           
690Emil Uliya in his article” Nicolas Sarkozy determines that foreigners are the reason for all the problems in 
France “ at (

 Mr. Sarkozy mentioned that 

immigrants where the ones to be blamed for the problems that France is going 

through now, since their number is increasing and they can no longer accommodate 

them. He also suggested that the solution of France problems would be to get rid of 

the immigrants. This is not a small comment that came out from a common person. 

http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/pages-13/Nicolas-Sarkozy-determines-
that-foreigners-are-the-reason-for-all-the-problems-in-France-Scrape-TV-The-World-on-your-side-2012-03-
08.html) 
 

http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/pages-13/Nicolas-Sarkozy-determines-that-foreigners-are-the-reason-for-all-the-problems-in-France-Scrape-TV-The-World-on-your-side-2012-03-08.html�
http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/pages-13/Nicolas-Sarkozy-determines-that-foreigners-are-the-reason-for-all-the-problems-in-France-Scrape-TV-The-World-on-your-side-2012-03-08.html�
http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/pages-13/Nicolas-Sarkozy-determines-that-foreigners-are-the-reason-for-all-the-problems-in-France-Scrape-TV-The-World-on-your-side-2012-03-08.html�
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No this was the comment of at the time president of France. So based on Berger’s 

concept of society the human activity that is shaping the French society is trying to 

create an idea where foreigners bring nothing but problems, which would leave on 

one solution, get rid of them and make them leave France. So how can we hope for 

the communities to be integrated in the society if they are seen as a problem to get 

rid of? Well as we most of us would say, there would not have any chance to be 

integrated in the society. But also the Muslim community had big problem with the 

reforms that Mr. President wanted to legalize and we shall remember that France 

has the largest Muslim community in Europe. He tried and succeeded in banning 

the Muslim women veil and France is the first country in Europe to have banned it. 

Even thought it was against the human rights to ban the veil, still that was not good 

enough to the France president. In his article for the Time newspaper691

                                                           
691 Bruce Crumley in his article “After the Head-Scarf” 
(

 “After the 

Head-Scarf Ban,” Bruce Crumley said something very important : “Raphael 

Cazenave is an unlikely supporter of the pending ban on Islamic veils and other 

religious symbols in public schools, which was passed by the lower house of the 

French Parliament on Feb. 10. A youth counselor and lifelong resident of Paris 

banlieues — the poor, often violent and ethnically diverse housing developments on 

the outskirts of France's big cities — Cazenave, 30, might be expected to defend the 

right of Muslim girls to wear head scarves at school. But he backs the ban, and even 

wants the government to go further. "This law is a Band-Aid stuck on a serious 

social fracture," Cazenave says. "When do the republican values of equal 

opportunity and access for all become realities? When do we see a law saying that 

society must open up to the same people it is ordering to integrate?" The answer is as 

simple as it gets. You never use the law to force a society to behave, dress, and think 

the way that a certain politician wants. Based on one article written in BBC News 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,593483,00.html) 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,593483,00.html�
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with name “The Islamic Veil across Europe”692

After France banned the head scarf another country try to violate the right of 

Muslims. That countries name is Swiss. A country that before did not have a 

 mentions that one of the reasons why 

Mr. Sarkozy wanted to ban the veil was because for him this was a way to oppress 

the women, so he chooses to ban it. Well we agree on the point that if a women does 

not want to put the veil she should not be obligated to do so by her husband, 

brother, father. But what about the women that actually want to put the veil and for 

them it is a symbol of their beliefs and their religion? What about the ones that feel 

that they should be covered? Is it not their right to choose what they should and 

what they should not wear? Well based on the same article with the new law the 

women that would go around public spaces wearing a veil they would get fined 

with a small fee. This means that you would get punished for choosing what you 

want to wear. Well we all agree that people in democracy have the right to make 

their own choices. This is one of the elements of democracy, that people can make 

their own choices, bad or good, it is them who decide what to do, what to study, 

where to study and also what to wear. So in democracy there is no room for 

politicians to decide what kind of clothes to wear and how to put your scarf, around 

your neck or around your face. Sure in communism and dictatorship that is possible 

but in this paper we are analyzing democratic countries and not only. These 

countries that we are analyzing sometimes are seen as countries that are very 

democratic. Of course these bans would be followed by other countries that apply 

the law as well. But this opened a door for the other countries to start blaming and 

also taking actions against Muslims. Also Belgium banned the veil that covers the 

face of them women after France did it and other countries started to ban the veil of 

Muslim women. 

                                                           
692 “The Islamic Veil across Europe” at (http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13038095) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13038095�
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problem and was never heard for any problems against minorities and especially 

against Muslims. But this thing changed when they put on vote to ban minarets, 

knowing very well what do those represent to the Muslim community. The 

journalist Charles Lewis in his journal article “Swiss vote to ban minarets a warning 

to Europe's Muslims”693

Another country in Europe has raised its demands to ban the veil of Muslim women. 

Nederland’s will also follow the example that France set for the whole EU. Even 

though this goes against every human rights that democracy stands for, no 

organization, worldwide organization is making a big deal out of it. They are all 

 published on November 30, 2009 said : “The vote to ban 

minarets in Switzerland warns Muslims to pay more heed to local sensibilities, while 

highlighting the larger problem of Europe’s failure to integrate immigrants, experts 

say.“This is an unfortunate exhibition of Islamophobia,” said Amila Buturovic, 

associate professor of religious studies at York University in Toronto. “As a Bosnian 

Muslim I think this is another way of saying that Islam is not a European reality. But 

Islam has been in the Balkans for 500 years and it is not a European novelty.”” They 

also draw the minarets in the shape of missiles to show the reasons why they were 

banning it. This is an outrageous concept of comparing someone’s religion with 

missiles. Religions heal the inner soul and give people something they can believe in, 

but missiles only bring pain, death and suffering. This is another country in Europe 

that instead of trying to actually understand them and integrates them in their own 

society, chooses the easier path and creates an aura of prejudice and fear toward the 

Muslim community. This aura will just divide the Muslim community with the 

natives and create different kind of problem for both the native society and Muslim 

community. 

                                                           
693 Charles Lews in journal article “Swiss vote to ban minarets a warning to Europe’s Muslims” at 
(http://www.finaltrump.com/2009/12/swiss-vote-ban-minarets-warning-europes-muslims/) 

http://www.finaltrump.com/2009/12/swiss-vote-ban-minarets-warning-europes-muslims/�
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silenced at the moment where every right a community and minority should have, it 

is being rejected. In an article posted from the National Post newspaper named 

“Netherlands plans to ban Muslim face-covering veils next year”694

Also in UK there has been problem to integrate the Muslim minorities. In 

Britain there are more or less 10 million Muslims. As a matter of fact they are part of 

Britain and must have equal right as the non-Muslims who live in Britain.  This 

started when the British colonized these countries and took working labor force to 

do the hard works that the British would not do. They made them learn English, 

obey their rule, dress up like them, or even be them. So after they earned their own 

right they start to move from their country to UK seeking for job and assistance. 

These Muslims immigrants were “forced” to leave their country with promises of a 

better life in England. When they saw that this life never came they could not go 

back to their country, so they choose to stay in UK and live there. When time passed 

a lot of Muslims were doing the same thing. So a minority with their own culture, 

own language, own way of dressing was created in Britain. This people would be 

demanding for their rights and equality, same as British citizen. But the integration 

 there is a 

statement from the interior affairs ministry which it said: “People should be able to 

look at each other’s faces and recognize each other when they meet.” It is not enough 

i guess for the European “democratic” countries to decide how their communities 

should dress and what they shall wear, but now they demand that people have to 

look at each other’s faces when we meet. Sure it is a little bit ironic if a person is 

deprived of the ability to see, and government demands that we see each - other’s 

faces. Well not surprised if you would define the law you would also get a fine 

around 350 euro which is the same amount that you would pay in France as well. 

                                                           
694“ Netherlands plans to ban Muslim face-covering veils next year” at 
(http://news.nationalpost.com/2012/01/27/netherlands-plans-to-ban-muslim-face-covering-veils-next-year/) 

http://news.nationalpost.com/2012/01/27/netherlands-plans-to-ban-muslim-face-covering-veils-next-year/�
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of the Muslim society was harder to integrate compare to other cultures. The way 

they dressed, they way they prayed, the way they thought was different compare to 

what the majority was used to. So they tried to integrate the Muslims not how they 

were, but by trying to change them which is not integration but it is called 

assimilation. The choice that they had was either live with their culture and stay 

poor with low-paid job or wipe their own culture and replace it with the British 

culture and integrate in the society, which would call them “normal” people. But 

still in UK the problems of integrating the Muslims are not as big as the ones that are 

in Europe.  

Conclusion 

 Western countries are now facing a situation that they missed to resolve at the 

right time and the right moment. They are so concentrated in “defending” 

themselves from the immigrants or foreigners that they are actually forgetting the 

real meaning of living in a democratic country and being a democratic country. We 

were focused more with the Muslim community rights since for the last 10 – 12 years 

have been the most discriminated and discussed community in Europe. The fear and 

the politics made that people forgot what it means to respect the human rights. The 

freedom of speech, the freedom of belief, the freedom of choice are all granted by the 

democracy that the western countries are so proud of. Instead of bragging so much 

about this “perfect” system, they should concentrate more on actually doing 

something and become an example of a healthy democracy, and not of a democracy 

that deprives people from their own will of choice, just cause they have different 

religion or different roots. 
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Abstract  
The best way to present and to measure the development and sustainability of the 
democratic capacity of a country is through the concept of human rights. Practically, 
determination and respect of the human rights are the most important elements of 
modern democracies, which build their society on the principles of rule of law and 
legal state. In this context, we can conclude that the respect or non respect of human 
rights is total reflection of the democratic or non democratic regime in a country. 
The concept of human rights is universal, dynamic and rather complex category that 
can be observed by the legal, political, economic, sociological, anthropological, 
teleological and even by theological aspect. However, a common value of all aspects 
of this concept is that human rights represent a conditio sine qua non for a modern 
and developed democratic state. 
This paper presents a comprehensive scientific analysis of the Macedonian society 
through the prism of human rights from legal, political and economic aspect as well 
as a realistic assessment of the degree of democracy in the Republic of Macedonia. 
In this paper we will also try to make a comparative analysis of the concepts of 
human rights in qualitative and quantitative terms, as well as their contribution to 
the development of democracy in some EU member states, in order to detect where 
Republic of Macedonia stands compared with developed countries and which 
segments of human rights should be improved in future. 
 
 
Keywords: democracy, human rights, rule of law.   
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Introduction 

The Twentieth century was the century of paradox in terms of human rights 

(Đuliman, Karlsen, 2003). Namely, on one side were brought numerous national and 

international covenants, charters and other documents into which are promoted and 

protected human rights, but on the other hand came in existence massive violations 

of fundamental human rights. Democracy, peace and freedom, as the supreme value 

of a civilized society can not function without the principles of solidarity and mutual 

respect among citizens. In the process of globalization, when the boundaries among 

societies have been erased, when the capital is internationalized, when international 

trade is more and more developed and the role of international institutions is 

strengthened, and there is continuous development of communication technologies, 

the concept of human rights must be redefined and certainly be at the top of the 

agendas of all countries. 

The conception of democracy can be perceived from two aspects: democracy as a 

supreme value (abstract concept), which practically identifies democracy with 

human rights ("democracy of human rights") (Skaric, 2009) and democracy as a form 

of governance in a state (as a specific term) or "democracy of the country." (Skaric, 

2009). Citizenship as membership in a state is a criteria for division of the political 

systems into democratic and autocratic. Democratic system is one in which there are 

wide individual rights and freedoms, developed political pluralism and accountable 

governance. Authoritarian system can be recognized by the limited human freedoms 

and rights, limited political pluralism and irresponsible governance. Human rights 

and freedoms are used as a basic criterion for qualification of the political systems as 

free and not free regime for a very long time. 

In this paper the concept of democracy is applied in terms of form of government or 

organization of state government and from that point of view we will analyze the 
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concept of human rights and freedoms. The first section will take into consideration 

the political determination of human rights in democratic (and less democratic) 

countries. In the second part we will present the economic preconditions for 

developing human rights in democratic countries. Finally, the third section will 

address the legal mechanisms which are promoted in democratic countries to protect 

human rights. 

Political aspect of human rights 

The terms citizen and citizenship confirms the fact that the state is a community of 

free and equal individuals in a private area with shared norms of life. As a result, 

these categories are premises for democracy (Skaric, 2006).  

Source of citizenship is the state that emerges as a guarantor of personal, political, 

cultural and social freedoms and human rights. With the personal freedoms and 

rights began the development of citizenship in history. They are a requirement for 

the realization of other freedoms and rights. Political freedoms and rights are a 

second generation of human rights and freedoms. Through them, citizenship comes 

to full expression in the political sphere. They occur in a implemented form with the 

development of parliamentary democracy. Trough observation of the freedom of 

speech, expression and press, freedom of assembly and association, the right to 

equal protection before the law and the right to proper procedure and fair trial, we 

can get a realistic picture of the shape and scope of democracy that is practiced in a 

state as well as the degree of respect and actualization of human rights. 

Table 1 shows the results for some countries according to the Annual report of the 

American NGO "Freedom House" for 2011. In this report, Macedonia is assessed as 

partly free country, according to the respect of political and civil rights and liberties. 

Macedonia is ranked with 3 on a scale where the best score is 1 and the worst is 7. In 

this group there are 60 countries or 31 percent of those involved in the review. In 
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these countries, as it stands, live nearly half a billion people or 22 percent of the 

world population. In partially free, among others, are Kosovo and Albania. In the 

group of free countries in the region are Serbia and Croatia, as well as EU member 

states - Slovenia, Bulgaria, Romania and Spain. Chad is a country assessed as not 

free state, with very low grades on human rights and freedoms. 

Table 1. Freedom in the World 

(Source:  http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2011) 

 

Country Status Freedom 

Rating 

Civil Liberties Political Rights 

Kosovo Partly Free 4.5 4 5 

Croatia Free 1.5 2 1 

Slovenia Free 1.0 1 1 

Bulgaria Free 2.0 2 2 

Romania Free 2.0 2 2 

Spain Free 1.0 1 1 

Chad Not free 6.5 6 7 

Macedonia Partly Free 3.0 3 3 

Serbia Free 2.0 2 2 

Albania Partly Free 3.0 3 3 

 

These figures show that human rights and freedoms are not respected sufficiently in 

Republic of Macedonia, and therefore there is a need for measures that would fix the 

ratings of Macedonia in this context. So according to this report, Macedonian 
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democracy as a form of government is not fully realized in practice (Daskalovski, 

2010). 

This position of Macedonia is primarily due to the manner of functioning of the 

media. Bad legal arrangement over ownership and manner of their financing makes 

them vulnerable and sensitive to political pressure and manipulation. Poorly defined 

criteria for ownership of media give little room for real public debate and research 

journalism that is the basis and pillar of integrity of the journalistic profession. 

This condition  has found an appropriate place in the Progress Report of the 

Republic of Macedonia for 2011 issued by the EU Commission. One of the measures 

taken for overcoming  this situation is the  dialogue between journalists' associations 

and government which should generate a legal framework that will regulate the 

media space and ensure the full independence of journalists. 

The treatment of definition of character as a crime has large influence towards the 

negative position that Macedonia has in the report of "Freedom House". This legal 

treatment  largely puts journalists but also their parent companies in a position of 

risk of running litigation which could ultimately result in serious financial costs. 

Furthermore, if we look at the figures presented in Table 2 which summarize the 

degree of successful political transformation of countries from undemocratic to 

democratic regime, according to Bertelsmann’s index (BTI) for the transformation in 

2012, we can conclude that Macedonia is ranked on the 29th place out of 128 

countries. 

In this sense statehood, political participation and the rule of law are taken into 

account as indicators. From this table we can conclude that Slovenia has the best 

progress in terms of political transformation, while Kosovo lags behind the 

European countries represented in the table. Predictably, Chad is ranked last among 
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the countries, taking into account the fact that Chad is ruled by undemocratic 

political regime. 

Table 2. Transformation Index BTI 2012 

(Source:  http://www.bti-project.org/index/status-index/BTI 2012) 

 

Country Ranking Political 

transformation 

Ranking Economic 

transformation 

Kosovo 43 6,70 58 5,86 

Croatia 16 8,40 14 8,11 

Slovenia 2 9,65 3 9,25 

Bulgaria 13 8,65 17 7,93 

Romania 14 8,55 19 7,79 

Spain / / / / 

Chad 116 3,13 117 3,50 

Macedonia 29 7,60 28 7,11 

Serbia 23 8,05 31 6,96 

Albania 34 7,25 37 6,79 

 

The Report on Progress of Republic of Macedonia 2011, prepared by the European 

Commission notices the following statement regarding Human Rights: "Generally 

speaking, civil and political rights are widely respected, but there is limited 

progress."695

                                                           
695 The Republic of Macedonia 2011 Progress Report accompanying the document communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council {com (2011) 666}, pp 16. 
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There are more conditions that put Macedonia in this category of countries. Some of 

them are result of embedded system solutions in the party and electoral system 

while part of them are due to the level of political culture and way of mutual 

communication and conduction of political dialogue. 

The specific multi-ethnic character of Macedonian society in the process of 

transformation from one party to a multiparty system led to differentiation of the 

party system along ethnic lines (Dskalovski, 2006). Consequently this puts the civil 

rights and freedoms in second plan. In the battle for political representation and 

participation in the government civil rights and freedoms are often used in the 

speeches aimed towards ethnic groups but ultimately they are tool for pushing 

toward choice within ethnicity and not toward creating  of real  democratic 

environment. This is the essential reason that blocks the formation of a strong 

political option whit civil ideology that is a precondition for realization of human 

rights without them being bargaining chip on the political table. 

As far as the level of political dialogue goes, experience shows that in the 20 year 

period of existence creating a global consensus is only possible in highly critical 

situations. Political actors use radicalism in the rhetoric and mutual communication 

and dialogue within the institutions of the system is mostly followed by a 

preliminary informal, non institutional coordination of the political leaders. This 

practice of non institutional coordination has strong impact on the transparency of 

the political process.   

Economic and social determination of human rights 

"No society can 

grow and be happy if 

most of its members are poor. " 

Adam Smith (1723 - 1790) 
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Economic and social rights are the third generation of rights and freedoms. They are 

the result of cultural and economic development in 20th century. Economic 

freedoms and rights of citizens are the basis for building the economic system of a 

country. Through them, characters of economic relations are perceived in a 

particular country, even when the constitutional text does not contain specific 

provisions on these relationships. The key role in the expression of economic 

relations is the right of property and other ownership forms. The legal protection of 

property is a fundamental value of the constitutional order in the Republic of 

Macedonia.696

Economic conditions, unemployment, poverty, low living standard of citizens etc. 

are the most important economic indicators that determine human rights and 

freedoms in a country. Notably, though economic and social rights depend on 

whether a particular country is economically developed or not, it is not wrong 

conclusion that today in economically underdeveloped and developing countries 

personal and political rights and freedoms are being questioned as well (though 

their promotion does not require additional economic investments). In this context, 

during the transition period in the Republic of Macedonia, the economic rights were 

and still are the most vulnerable rights in the Republic of Macedonia, especially the 

right of work and the right of economic security. Table 2 gives the economic 

transformation of some countries. As a criteria for such economic transformation are 

taken into consideration the following indicators: free market and entrepreneurship 

development, monetary stability, development trends, privatization etc. According 

to these criteria, Republic of Macedonia is in the 28th place, one place above 

compared to the political transformation. 

 

                                                           
696 Constitution of Republic of Macedonia, (1991), art. 8, (Official Gazzete of Republic of Macedonia, No. 52/91). 
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Table 3 gives country ranking by the Human Development Index-HDI for 2011, an 

indicator that is calculated by normalized values of life expectancy, attained 

education (literacy) and GDP per capita in the country. This is a standardized way to 

calculate the human development in a country, a concept which, according to 

UNDP, should expands the people options and should give them greater 

opportunities for education, health care, income, employment, etc. (basic usage of 

HDI is in order to rank countries according to their level of development-whether 

they are developed, developing or underdeveloped. HDI value can range from 0 to 

1. Values below 0.5 are considered to represent low development of the country). In 

this context it should be mentioned that income growth is very important 

component of the development process. However, the ultimate goal of the 

development process, according to the human development concept, is expansion of 

the human choice in terms of human capabilities to lead long and healthy life, to be 

well educated and to have a decent standard of living. Human choice, besides 

income, means improvement of human health, creative life in rich and healthy 

natural environment, democracy etc. Hence, under this concept, the total social 

welfare depends to a greater extent on the distribution of income rather than to its 

size (Eftimoski, 2009:274). 

Republic of Macedonia is qualified as a developed country, together with Serbia, 

Albania, Romania and Bulgaria. Croatia, Slovenia and Spain are ranked as highly 

developed countries, while Chad is an undeveloped country. For Kosovo there was 

no relevant data. 
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Table 3. Human Development Index 

(Source: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human_developmentre

port2011.html) 

Country Human 

Development 

Index (HDI)  

2011 

HDI rank 

 

Kosovo / / 

Croatia 0,796 Very high 

Slovenia 0,884 Very high  

Bulgaria 0.771 High 

Romania 0,781 High 

Spain 0,878 Very high 

Chad 0.328 Low 

Macedonia 0.728 High 

Serbia 0.766 High 

Albania 0.739 High 

 

One of the most significant development problems, which largely determine the 

quality of people life, is the poverty problem. Changes in the poverty level, basically, 

are the result of changes in average income (economic growth) and changes in 

income distribution (inequality). In the theory of development, treatment of the 

poverty problem is almost inseparable from the treatment of the inequality 
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problem.697

                                                           
697 The term inequality refers to disparities in income distribution among individuals, households and groups of 
people (Eftimoski, 2009:324). 

 According to the concept of human development, the income poverty is 

significant, but it is not the only poverty dimension. Poverty is multidimensional 

and complex phenomenon and it represents a lack of opportunities for human 

development. Human Poverty Index (UNDP, HDI, 1997) combines the basic 

dimensions of poverty: short life, lack of education, social exclusion and lack of 

material goods, which shows that human poverty is more than the income poverty. 

Having in mind that poverty is multidimensional and complex phenomenon, it is 

clear that such constructed human poverty index, no matter whether it is case of 

undeveloped or developed country, can not give full answer for the level of poverty 

in the country. Hence, for mutual complementarities, it is recommended 

simultaneous application of the human poverty index along with the income 

poverty indicators. In the Republic of Macedonia the percentage of poor was 28.7% 

(according to the State Statistical Office in 2008). Long term unemployment, 

unresolved social and legal status of certain categories of citizens, illiteracy, 

bankruptcy, technological surplus etc., directly affect a large number of citizens. 

Their exclusion can be compared with one kind of discrimination, considering the 

fact that they are unable to access and achieve more basic rights. For these reasons it 

is formed a so-called vicious circle of poverty-unemployment-exclusion-injustice 

which calls into question the citizenship, human rights, solidarity, humanism, etc. 

Based on the perceived conditions in some areas in which poverty is expressed or 

concentrate, there are measures, activities, policies and solutions that are proposed 

in order to help in its reduction. In this context, it should be mentioned that are 

made some efforts in order to increase employment by improving the business 

climate and strengthening entrepreneurship, providing better education, providing 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

69
4 

better health care, establishing a system of social protection for the poorest citizens, 

information and communication literacy, gender equality etc. 

From the human rights perspective, the Office of the High Commissioner for Human 

Rights defines poverty as "a human condition which is characterized by continuous 

or chronic deprivation of resources, capabilities, choices, security and power 

necessary for the enjoyment of an adequate living standard and achieving other 

basic civil, cultural, economic, political and social rights. Scholastic approach to 

human rights is one that provides a response on multiple dimensional nature of 

poverty. This approach goes beyond charity, acknowledging that poverty reduction 

is only possible when the poor are empowered through education on human rights.  

 Institutional framework and mechanisms for human rights   promotion and 

protection 

The rule of law is fundamental value of the constitutional order in the Republic of 

Macedonia.698

In Macedonia there is a fairly comprehensive institutional framework for protection 

of human rights and freedoms, and legal mechanisms for their promotion and 

protection: Ombudsman Office (Ombudsman), the Constitutional Court, the regular 

court system represented by basic courts, Appellate courts, Administrative Court, 

High Administrative Court and Supreme Court of the Republic of Macedonia, Public 

Prosecutor, the committees established in the Parliament as permanent working 

bodies (Standing Inquiry Committee for Protection of freedoms and rights of 

citizens, Committee on Equal Opportunities for women and men) Committee on 

Interethnic Relations; a number of administrative bodies (Commission for Protection 

against Discrimination, Commission for Protecting Access to Public Information, 

Directorate for Personal Data Protection, Agency of Administration), and bodies 

 

                                                           
698 Constitution of Republic of Macedonia, (1991), art. 8, (Official Gazzete of Republic of Macedonia, No. 52/91). 
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established on local government level. The role of these national human rights 

institutions, despite their protection also extends to ensure harmonization of 

national legislation, regulations and practices with the obligations imposed by 

international covenants and conventions to which the Republic of Macedonia has 

accessed, and to monitor their implementation on a national level. 

In this section of the paper there will be analyzed the actions of the Ombudsman of 

the Republic of Macedonia, the Constitutional Court of Macedonia and the European 

Court of Human Rights.  

In 2011 the Ombudsman dealt with a total of 5.074 complaints of which 4.256 

complaints were submitted by 4.711 citizens. In 39 cases the Ombudsman initiated 

proceedings on its own initiative. "Increase in the number of complaints is seen this 

report year, like in the previous one. The explanation for this tendency cannot be 

explained unilaterally, meaning that it is only due to the increased visibility of the 

Ombudsman in the society and the rising awareness of the citizens for its 

competences in protection of their freedoms and rights. The increase of the number 

of complaints is certainly also due to the fact that administration continuously 

provides realization of citizens’ rights in an insufficiently efficient and quality 

manner yet."699

To the Constitutional Court (from 1991, when the Constitution was adopted, to 

2010), are brought about 160 applications for protection of freedoms and rights. Most 

of the submitted applications are dropped because of the procedural flaws, fewer are 

rejected, and only one decision is made where freedoms and rights are violated. It is 

the decision No.U 84/09 from 10.02.2010 that in the Report from 2010 is registered as 

the first decision for freedoms and rights protection where the Constitutional Court 

determines their injury (Kalkaslieva, 2011).  

 

                                                           
699 Ombudsman, (2012), Annual Report 2011, Skopje, pp. 20. 
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Unlike the Constitutional Court, the European Court of Human Rights only in 2011 

acted upon a total of 376 applications against the Republic of Macedonia.700

Taking into consideration the obtained data from other relevant sources listed in this 

paper, our view is that citizens in the Republic of Macedonia do not show active 

interest in protecting human rights and freedoms, especially in front of the 

international institutions. 

 There 

were 84 judgments adopted. In 78 of them there were found at least one violation of 

human rights and freedoms and in 3 of them there were no violations at all (Table 4). 

In this context it is interesting to be notified that in other high developed and free 

countries such as Croatia, Slovenia and Spain, the number of applications that were 

brought against them is relatively greater than in the case of the Republic of 

Macedonia. From these figures we can derive two alternative conclusions: either that 

human rights and freedoms are fully respected in the Republic of Macedonia in a 

better way than in these countries or citizens in the Republic of Macedonia have a 

passive attitude, low culture, no tradition and knowledge to use actively all legally 

permitted means to protect their human rights and freedoms. 

                                                           
700 European Court of Human Rights (2012), Annual Report: Analyses of Statistics 2011. 
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Table 4. Applications allocated per ECHR Contracting State  

(Source: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E58E405A-71CF-4863-91EE 

779C34FD18B2/0/APERCU_19592011_EN.pdf) 

Country Total 

Applic-

ations 

Applications 

allocated to 

a judicial 

formation 

 

Тotal 

numbers of 

judgements 

Judgement 

finding at 

least one 

violation 

Judgement 

finding no 

violation 

Frendly 

settelments/ 

striking out 

judgements 

Other 

Judge-

ments 

Kosovo / / / / / / / 

Croatia 1752 1192 216 177 10 26 3 

Slovenia 3332 426 245 231 11 3  

Bulgaria 4054 1206 437 395 27 5 10 

Romania 12286 5207 859 777 24 23 35 

Spain 891 808 103 65 33 2 3 

Chad / / / / / / / 

Macedonia 1020 376 84 78 3 3 / 

Serbia 6752 3730 61 54 4 / 3 

Albania 335 85 32 27 1 / 4 

 

Conclusion 

The work of establishing human rights protection regimes is not an easy process. It is 

a multi-dimensional phenomenon which cannot take place in isolation from 

dynamic social forces. (Treneska- Deskoska, 2009) 
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Concluding observations of the analyzes and data presented in this paper show that 

Republic of Macedonia must take proactive measures in the future in order to 

improve protection and successful promotion of human rights and freedoms. As a 

country that has been partly free, with a high index of human development, not very 

well positioned in terms of political and economic transformation, it can be 

concluded that Macedonia is located in the middle between best and worst-rated 

countries. Hence, comprehensive reforms in the country should be directed towards 

meeting global demands for accessible and effective protection of human rights and 

freedoms. Also, better living standards in economic and social sphere should be 

provided for the citizens, as well as democracy promotion.  In this direction it takes 

several types of reforms that Republic of Macedonia should undertake: 

Organizational, in terms of decentralization and redefinition of the national 

institutions responsibilities for human rights protection in order to make them more 

accessible to the citizens; 

Institutional, in terms of a national body introduction in order to protect human 

rights according to the Paris Principles; 

Personnel, in terms of better acquaintance with the concept of human rights and 

their protection by the individuals that are already employed as well as 

dissemination of that knowledge to the young people that will practice this issue in 

the future; 

Informational, in the form of informational campaigns that will be used for citizens 

to be informed about their rights and institutional mechanisms that are available to 

protect those rights. 

The permanent EU and NATO membership is the strongest warranty for the 

survival, stability and future of the country and its constituent bases. This is why it is 

essential for Republic of Macedonia to fulfil all the necessary accession conditions as 
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fast as possible in order to join Euro-Atlantic integrations. This can be done by 

strengthening political plurality, improvement of the economy as well as the rule of 

law. As a result, human rights and freedoms should receive full promotion and 

protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

70
0 

References 

Daskalovski Z. (2010),  'Macedonia: a Country Report in Jeannette Goehring, 

(ed.), Nations in Transit 2010: Democratization from Central Europe to Eurasia, 

Freedom House: New York. 

Daskalovski Z. (2006), 'Macedonia: a Country Report' in Nations in Transit 2006: 

Democratization from Central Europe to Eurasia, Jeannette Goehring, (ed.), Freedom 

House: New York. 

Eftimoski, D. (2009), Ekonomski rast, FAMIS, Bitola. 

Enver, Đ., Gunnar, M. K. (2003), Uvod u ljudska prava, Helsinški komitet za ljudska 

prava Norveške, Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, 

Sarajevo.  

Kalkaslieva, M. (2011) ' Legal protection of Human Rights in RM', Legal Dialog 

5/Human rights Institute, http://www.ihr.org.mk/mk/praven-dijalog/praven-

dijalog-br5.html, viewed: 21/04/2012. 

Skaric, S. (2006), Constitutional Law, Matica Makedonska, Skopje. 

Skaric, S. (2009), 'Democrasy and Human Rights in the EU', Macedonian Academy of 

Sciencences and Arts/ European Human rights standards and their Implementation  in 

the Legal System of RM, http://www.manu.edu.mk/publications/Book_IV.pdf  , 

viewed: 20/04/2012. 

Treneska- Deskoska, R., (2009) ' The Constitutional Concept of Human Rights in the 

Republic of Macedonia', Macedonian Academy of Sciencences and Arts/ European 

Human rights standards and their Implementation  in the Legal System of RM, 

http://www.manu.edu.mk/publications/Book_IV.pdf  , viewed: 20/04/2012. 

 

 

 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

70
1 

VESHTRIM KRAHASUES MBI DENIMIN ME VDEKJE 
 

Mirsad Likaj 
Master,e Drejte Penale, Universiteti Bedër, Departamenti i Drejtësisë 

 
  Abstrakt 
Duke marrë shkas nga gjarjet e rënda qe po trondisin shoqerinë kohet e fundit si ne 
shqipëri  dhe  ne arenën nderkombetare,te cilat po ndikojnë  që të lindin debate mbi 
denim me vdekje. 
Debate të cilat kanë nxitur opionin publik që të ndahet në  qendrime të kunderta, në 
njëren anë qendrojnë kundershtaret e denimit kapital dhe nga ana tjeter mbeshtetesit 
e denimit kapital.Edhe keta te fundit ndahen ne dy fraksione, laike dhe religjoze. Sot 
duke pare se kriminaliteti po njeh vetem rritje,ku krimet jane nga me monstruozet 
dhe kane nje shtrije dhe nje perhapje gjeografike jo vetem në ato vënde ku ekziston 
denimi me vdekje por edhe ne ato vënde të cilat nuk e aplikojnë nje ndeshkim te 
tille. 
Natyrshëm ne opinion publik dhe atë intelektual dhe politik lindin pyetjet se ; A 
duhet te ri-vihet ne zbatim denimi me vdekje në ato shtete të cilat nuk e kanë? Apo 
duhet te shfuziohet edhe ne ato vende te cilat e zbatojnë? 
A eshte denimi kapital opsioni i vetem që mund te cojë ne frenimin e kriminalitetit? 
Apo duhet të merren masa më shtrenguese ne parandalimin e tij? 
Ne te drejten religjoze (cdo besimi fetar) denimi me vdekje eshte sanksionuar si nje e 
drejte Hyjnore,e cila mund te aplikohet per nje kategori te caktuar kriminesh. 
Ndersa e drejta laike (njerzore) e cila ka qene gjithmone elastike dhe e 
paqendrueshme,duke pesuar ndryshime thelbesore gjate historise,po shkon drejte 
heqjes se ketij denimi. Pardoksi qendron ne faktin se ithtaret e heqjes se denimit 
kapital mbrojne tezen se te drejten e jetes te ka dhene Zoti dhe vetem ai mund ta 
marre. Po mire,po te drejten e jetes se viktimes kush ia ka dhene? Kush ja mori? Mos 
ndoshta e drejta e jetes se fajtorit duhet te prevaloje ndaj asaj te viktimes?  
Gjate ketij punimi do mundohem te krahasoj  qendrimet e paleve,argument pro dhe 
kundra,bazat ku ata bazohen dhe ne fund do jap edhe mendimin tim ne lidhje mbi 
denimin kaptial. 
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Veshtrim historik mbi denimin me vdekje 

 

Denimi me vdekje eshte aq i lashte sa edhe vete historia e njerzimit. 

Te dhenat me te vjetra mbi denimin kapital,aplikimin e tij dhe rastet per te cilat 

aplikohej i gjejme se pari ne shkrimet e shenjta apo ato me karakter religjoz si dhe ne 

dokumenetet ne lidhje me legjislacionin e qyteterimeve me te vjetra. 

Denimi me vdekje eshte aplikuar nga te gjitha shoqerite,si nga ato te zhvilluara dhe 

nga ato me pak te zhvilluara.Nga njera ane si mase parandaluese dhe nga ana tjeter 

si ndeshkim per krime te cilesuara si te renda ne parimet e se drejtes ne  vendet 

perkatese ku aplikohej. 

Ne pergjithesi denimi kapital eshte dhene per krime si: vrasje,tradhti ndaj 

vendit,krime plotike, spiunazh,krime seksuale etj. Ne librat e Shenjte te zbritur 

njerzimit nga Zoti,parashikohet edhe denim me vdekje per disa vepra te caktuara sic 

jane vrasja apo per krime ne lidhje me moralin.Persa i takon te drejtes laike,per her te 

pare ndeshkimin kaptial e shofim ne Kodin i Hamuriabit te Babilonise, ne kodin e 

Hitit te shekullit te XIV p.e.s, ne Kodin e Drakonit ne Athinen e lashte, ne Romen e 

lashte e hasim tek dymbedhjete tabelat. 

Deri ne shekullin e XX, kryesisht mbas Luftes se Dyte boterore denimi me vdekje ka 

ekzistuar pothuajse ne te gjitha shtetet. Me pas filluan perpjekjet e oragnizatave per 

mbrojtjen e te drejta te njeriut per te lobuar ne heqjen e denimit me vdekje. Duhet 

thene qe kto iniciativa cuan ne heqjen e denimit kaptial ne pjesen me te madhe te 

vendeve te Europes perendimore dhe asaj lindore mbas viteve 90’.Ne shtetet e Azise 

patem nje reduktim te aplikimit dhe ne disa shtete tjera nje rritje te zbatueshmerise 

se ketij denimi. 

Ç’do hap per shfuqizimin e denimit me vdekje u ndermor ne kuader te mbrojtjes 

dhe respektimit te drejtave dhe lirive themelore te njeriut. Ku sipas Konventave per 
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te drejtat e njeriut,e drejta e jetes eshte nje e drejte e pacenueshme dhe e pa 

tjetersueshme dhe si e tille qendron ne themel te rendit juridik. 

Denimi kapital ushtrohet vetem nga autoritetet shetetrore dhe jo nga organizata apo 

fraksione opizitare te pushtetit shteteror,per ato krime te cilat parashikohen si vepra 

te renda ne legjislacionin ne fuqi. 

 

Vëndet të nuk e aplikojnë denimin me vdekje 

“Në periudhën midis 1993 dhe 2009, numri i shteteve që kanë hequr me ligj dënimin 

me vdekje për të gjitha llojet e veprave penale, u shtua nga 55 në 97” 701

Ne krye te vendeve te cilat jane kundra denimit kapital qenrdojne shetet anetare te 

BE dhe ato te KiE-se,pjese e se ciles eshte edhe Shqiperia. E cila me antarsimin ne KiE 

u detyra qe te shfuqizoje denimin me vdekje si ne kohe paqeje ashtu edhe ne kohe 

lufte. 

 

 Baza ligjore ne te cilen mbeshteten keto shtete jane konventat per te drejtat e 

njeriut,kryesisht Konventa Europiane per te drejtat e njeriut dhe lirive themelore 

nenshkruar në Rome me 4 nentor 1950 . 

Protokolli Nr. 6 i Konventes 

“Neni 1 Heqja e dënimit me vdekje 

Dënimi me vdekje do të hiqet. Askush nuk do të dënohet me një dënim të tillë dhe 

askush nuk do të ekzekutohet. 

Neni 2  Dënimi me vdekje në kohë lufte 

Një Shtet mund të parashikojë në legjislacionin e tij dënimin me vdekje përsa u 

përket veprimeve të kryera në kohë lufte apo në kërcënimin iminent të luftës; një 

                                                           
701http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2
011/20111010_sq.htm 
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dënim i tillë do të zbatohet vetëm në rastet e shprehura në ligj dhe në përputhje me 

dispozitat e tij.”702

Ne baze te konventes shtetet aderuese jane te detyruara qe te shfuqizojne ligjin mbi 

denimin me vdekje ne kohe paqeje,por mundet qe ta lejone ate ne kohe lufte. P.sh sic 

e kane Rusia,Turqia etj. Çdo shtet i cili kerkon te aderoje ne KiE apo te ratifikoje 

konventen europiane per te drejtat e njeriut eshte i detyruar qe te shfuqizoje denimin 

me vdekje ne kohe paqeje. 

 

Argumentet kundra ndeshkimit kapital jane te shumte,sic jane argumente 

humane,morale apo ligjore. 

 Jeta e njeriut eshte e shenjte,si e tille ajo nuk duhet te cenohet dhe nuk duhet ti hiqet 

asnje individi,qofte ky edhe krimineli me i rrezikshem. 

Cdo kush ka te drejten e jetes dhe ti heqesh dikujt te drejten e jetes eshte njelloj sikur 

te kesh kryer te ngjashem me ate te autoret te krimit. 

Gjithashtu ekziston rreziku se mund te denosh nje te pafjashem,per shkak te 

gabimeve te drejtesise apo edhe te nje procesi politik. 

Nje rast i tille ka ndodhur ne Mbreterine e Bashkuar ne vitin 1950, ku Timothy Evans 

u denu me varje per nje veper e cila rezuloti se nuk ishte kryer nga ai. 

Ne SHBA nga viti 1992 deri ne vitin 2004 jane kryer apo dyshohet te jene kryer rreth 

39 ekzekutime me vdekje pa prova bindese,ku nje pjese e ketyre denimeve kane 

rezultuar te gabuara mbas provave te dala nga ADN-ja. 

Edhe organizatat nderkombetare per mbrojtjen e te drejtave te njeriut,sic eshte edhe 

Emnisty International jane te mendimet se persa kohe qe drejtesia njerzore mbetet e 

gabueshme,edhe rreziku i denimeve te gabuara eshte i pranishem. 

Gjithashtu nuk ka nje standrat nderkombetar per cilat vepra do duhet te aplikohej 

denimi me vdekje,sepse kjo ndryshon ne varsi te kulturave dhe regjimeve shteterore. 

                                                           
702Konveta Europiane per te drejtat e njeriut dhe lirive themelore 
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Atehere kjo do te thote se ndeshkimi kapital eshte i padrejte.Dhe si i tille nuk duhet 

aplikuar. 

Denimi me vdekje nuk eshte se i largon njerzit nga kriminaliteti,me teper nje 

verprim i tille nxit tek njerzit instikte te cilat i bejne me teper te dhunshem ne 

shoqeri. 

Sistemi i drejtesise duhet te qendroje larg cdo veprimi qe cenon jeten dhe integritetin 

personal te individit,paravarsisht nese eshte ose jo fajtor gezon te drejten per nje 

process te rregullt gjygjesor. Denimet kapitale apo trajtimet cnjerzore dhe 

poshteruese cenojne renda te drejtat dhe lirite themelore te njeriut, Te drejten e jetes 

ta jap Zoti (ose sic thone disa, natyra) dhe vetem Ai mund ta marre. Ne kete kuader 

njeriu nuk ka te drejte te nderhyje ne ligjet e Zotit. Ne lidhje me kete pike 

kundershtaret e denimit me vdekje kane gjetur edhe perkrahjen pjeserisht te kishes 

Katolike. 

Denimi me vdekje e ben shoqerine me te dhuneshme,duke ndikur ne rritjen e numrit 

te krimeve. Keto te dhena kane dale nga statsitka te kryera ne SHBA gjate vitit 2003. 

Ng ate dhenat e grumbulluara rezultonte se perqindja e krimeve ne shtetet te cilat 

nuk e kishin denimin me vdekje ishte me e ulet se ajo ne shtetet te cilat e zbatonin nje 

denim te tille. 4.10 % per 100.000 ne shtetet pa denimin kapital kundrejt 5.91 % ne 

shtetet ku zbatohet.Keto te dhena mbeshteten edhe nga FBI.703

Nje pjese e sociologeve te shteteve kundra denimit kapital jane te mendimit se se nje 

person i cili kryen nje krim te rende nuk eshte njeri normal. Dhe si i tille ai duhet te 

konsiderohet i papergjegjshem per veprimet qe kryen. Sipas tyre eshte e pamundur 

qe nje njeri normal te kryje krime makabre. Persona te tille duhet ti nenshtrohen 

trjatimeve klinike ne menyre qe te rikuperohen dhe ti rikthehen jetes normale. Deri 

 

                                                           
703 http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/ 

http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/�
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ne kete pike folem per shtetet te cilat e zbatojne denimin kapital,dhe bazat ku ata  

mbeshteten 

Me poshte do te flasim per vendet te cilat e zbatojne dhe ku bazohen per aplikimin e 

nje denimi te  tille. 

 Vënde te cilat e aplikojne denimin me vdekje 

Sipas Emnisty International ne fillim te vitit 2010 rreth 17.000 persona ne te gjithe 

boten ishin nen verditikin e denimit me vdekje. 

Ndeshkimi kapital aplikohet si ne shtetet me demokraci shume te zhvilluar,sic jane 

SHBA-te por edhe ne shtete me regjime totalitare dhe te izoluara sic eshte Korea e 

Veriut. Gjithashtu aplikohet edhe ne ato shtete te cilat pothuajse qeverisen me ligjj 

religjoz,sic jane vendet e Lindjes se Mesme te cilat aplikojne te drejten Islame ose sic 

njifet ndryshe Sheriatin Islam. 

Mbeshtetesit e ketij instituti e argumentojne qendrimin e tyre mbi bazen e moralit 

dhe ligjit,pasi persona te cilet kryejne krim qofshin keto te renda apo monatruoze 

patjeter qe duhen ndeshkuar. I vetmi ndeshkim qe do te justifikonte veprim e tyre 

eshte denimi kapital.Si e vetmja menyre per te frenuar sjelljet kriminale qe mund te 

nxisin individin drejt krimit. Me teper e shofin ne kuadrin e nje mase parandaluese 

dhe sensibilizuese. 

Menyra e aplikimit  eshte e ndryshme,si per veprat per te cilat aplikohet ashtu edhe 

format e zbatimit. Ne disa vende aplikohet kryesisht per krime politike,per te ruajtur 

pushtetin sic mund te jene Korea e Veriut apo Kina ,por edhe per krime te cilat bien 

ndesh me parimet Hyjnore. Disa nga shtetet te cilat e kane denimin me vdekje jane; 

Australia,SHBA,Kina,Taivani,Japonia,Canadaja,Korea e Veriut,Vendet e lindjes se 

Mesme,Zelanda e Re,India etj. 
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Ne SHBA denimi kapital aplikohet vetem per krime te renda,kyesisht per krime 

ushtararake,veprimtari terroriste,vrases serial etj. Duhet thene se nga viti 1930 deri 

ne vitnin 2002 ne SHBA jane ekzekutuar afersisht 4600 persona704

Ne Japoni denimi kapital jepet vetem per krime shume te renda,dhe pedoret me 

shume   per te dhene imazhin e nje shteti i cili nuk do eshte se deshiron qe ta aplikoje 

por per te thene se edhe perdoret per krime te renda. Ne pergjithsi numri i 

ekzekutimeve ne Japoni nuk i kalon 3 persona ne vit. 

 Jo ne te gjitha 

shtetet aplikohet,ka shtete te cilat e kane abroguar dhe ka shtete te cilat jane ne 

proces e siper per heqjen e tij. Shteti duhet te jete ne gjendje qe te mbroje qytetaret e 

vet,dhe nqs nuk ndeshkon autoret do te thote qe nuk e ben nje gje te tille.Ky eshte 

edhe qendrimi i shoqerise civile. 

Ne Kine situata paraqitet me ndryshe,shteti Kinez e aplikon ndeshkimin kapital jo 

vetem per krime te renda,por kryesisht per krime politike apo edhe per pedorim dhe 

konsumim te lendeve narkotike.  

Organizat per mbrojtjen e te drejta te njeriut kane dale kundra metodave qe perdorin 

shtete te tilla si dhe per faktin se ne mes te ndeshkuarve ka edhe te mitur nen 18 vjec. 

Ne vendet e Lindjes se Mesme denimi kapital jepet  kryesisht ne baze te se drejtes 

religjoze dhe pjeserisht asaj laike. 

Kryesisht per vrasje,krime morale(incest,pedofili,homoseksualizem) tradhti ndaj 

shtetit etj.Nje pjese e shteteve qe e aplikojne bazohen ne te drejten e tyre te 

brendshme,ne pergjithsi me pretekstin per te mbrojtur te drejtat dhe lirite e shtetasve 

si dhe intresat e shtetit. Duhet thene se vende me demokraci te zhvilluar si SHBA 

apo Japoni denimin kapital e aplikojne vetem per krime te renda dhe ne interes 

publik. Si e vetmja menyre per te frenuar kiminalitetin dhe per te konsoliduar dhe 

forcuar me teper demokracine dhe qeversijsen e vendit. Ne pergjithse SHBA-te 

                                                           
704http://www.supremeessays.com/samples/Controversial/Capital-Punment-1ish.html 
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karakterzihone nga fenomeni i vrasesve serial,dhe duke qene nje shtet me popullsi e 

perzier dhe qe shtohet dita dites,kriminaliteti eshte rritur se tepermi.   

Persa i takon vendeve me demokraci me pak te zhvilluara apo shtete 

totalitare,denimin me vdekje e shikojne si nje menyre per te mbajtur pushtetin e 

tyre,me ane te gjygjeve politike dhe trajtimeve cnjerzore. Kryeshisht e aplikojne per 

krime kundra rendit kushtetues,kur perfshijne propaganda kundra qeverise,tradhti 

ndaj vendit,per vrasje etj. 

Menyrat e aplimit te denimit me vdekje jane : me varje,me pushkatim,me helmim,ne 

dhoma elektrike apo dhoma gazi. 

 

Qëndrimet e besimeve fetare 

Edhe besimit fetare kane qendrimet e tyre ne lidhje me denimin kapital. Ne 

pergjithesi te gjitha jane dakort ne nje pike se ai duhet aplikuar,pasi eshte nje e drejte 

qe buron nga e drejta hyjnore. 

Brenda vete besimeve fetare ekziston mendimi ndryshe. 

Ne besim Hebre lejohet denimi me vdekje,ne Testamentin e Vjeter ne pjesen e 

Eksodit thuhet…..jete per jete,sy per sy dhe dhemb per dhemb…. 

Por vete shteti Izraelit nuk e aplikon ate qe nga vitet 1954,ku u ekzekutua Adolf 

Eicman pergjegjes per holokaustin.705

Ne besim e Krishtere ekzistojne dy qendrime te kunderta,pro dhe kundra. 

 Heqja e denimit me teper lidhet me aderimin e 

tij ne KiE,ku si kusht kryesor eshte heqja e denimit me vdekje ne kohe paqeje. 

Pala ne favor te ndeshkimit kapital bazohet ne Bibel,ne pjesen e gjenezes ku thuhet: 

….Kushdo qe derdh gjak,edhe gjaku i tij duhet te derdhet… 

                                                           
705http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/ 
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Sipas tyre eshte Zoti i cili lejon nje ndeshkim te tille I Cili ka fuqine mbi jeten dhe 

vdekjen.Kundershtaret e argumentojne qendrimin e tyre me faktin se eshte Zoti i cili 

jep jete dhe vetem Ai mund ta marre ate. 

Ne besimin Islam denimi me vdekje eshte parashkiuar per vepra te caktauara, ne 

Kuranin Famelarte thuhet: …mos e mbytni njeriun sepse mbytjen e tij e ndaloi All-llahu, 

përpos kur është me vend….(6/151) 

Megjithse lejohet nje ndeshkim i tille,ne islam me teper eshte e preferueshme falja 

dhe meshira,pasi vete fjala islam do te thote paqe706

Ne islam denimi kapital jepet per disa vepra te caktuara, sic mund te jene: 

 

Vrasje, Krime seksuale, Terrorizem etj. 

Duhet thene se shtetet me baza religjoze,sic jane vendet e Lindjes se Mesme nuk 

eshte se qeverisen ne baze te Sheriatit Islam. Gje qe ka cuar shpesh ne perplajse te 

dhuneshme ndermjet shoqerise dhe shtetit. 

Konkluzione 

Gjate ketij punimi u mundova te paraqes qendrimet pro dhe kundra denimit me 

vdekje. 

Ne njeren ane thame se qendrojne mbeshtetesit e ndeshkimit kapital dhe nga ana 

tjeter pame qendrimin e kundershtarve te denimit kapital. 

Argumentet pro dhe kundra te dhena nga palat,jane te qendrueshme sa jane edhe te 

diskutueshme, sepse te dy paletet i argumentojne me te dhena bindese qendrimet e 

tyre. 

Per pjesen kundershtuese,aplikimi i nje ndeshkimi te tille eshte i pa prauneshem pasi 

cenon rende te drejtat dhe lirite themelore te njeriut.Sipas tyre shoqeria njerzore nuk 

mund te ndertohet mbi bazen e parimit te ndeshkueshmerise por mbi bazen e 

                                                           
706 http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/ 
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ndertimit te marrdhenieve shoqerore humane. Luftimin e fenomenit jo te 

individit,edukimin dhe jo ndeshkimin,frenimin dhe jo nxitjen e sjelljeve kriminale. 

Fakti qe drejtesia njerzore eshte e gabueshme,perben nje argument plus kundra 

denimit kapital. Pasi praktika ka treguar raste te shume te gabueshmerise te sistemit 

te drejtesise. Sipas tyre drejtesia mund te vere ne vend nje vendim me burgim te 

padrejte,duke e liruar nga burgu dhe duke e kompesuar por ne rastin e zbatimit te 

gabuar te ndeshkimit kapital drejtesia nuk mund te ri-vihet. Ne kete nuk kemi bere 

asgje me shume se sa autori i vertete i krimit,jemi kthyer ne vrases. Pastaj nuk e 

perjashtojne e denimeve politike apo vendimve subjektive. Argumentet kundra jane 

te shumte,si baze perdorin konventata per te drejtat e njeriut,duke i dhene keshtu 

dimensonet ligjore pretendimeve te tyre.Ne kete pike kane gjetur edhe mbeshteten 

pjeserisht te kishes Katolike,ku nje pjese e saj eshte kundra denimit kapital,me 

argumentin se jeten ta jep Zoti dhe vetem ai mund ta marre. 

Mbeshtesit e denimit  ne qendrimet e tyre bazohen ne parime laike dhe religjoze. 

Duhet thene se argumentet te tyre pro denimit me vdekje jane te qendrueshme po aq 

sa jane edhe ato te kundershtarve te ndeshkimit kapital. 

Sipas tyre ne nje shoqeri ku kriminaliteti nuk njef kufij,ku krimet jane nga me 

monstruozet,denimi me vdekje eshte nje mjet per ti ndeshkuar krime te tilla dhe per 

te parandaluar veprime te tilla ne te ardhmen. Eshte e pamundur qe shoqeria te 

jetoje ne paqe dhe harmoni nqs krime te tilla nuk ndeshkohen. Pasi mosndeshkimi i 

tyre do te ngjallte te masat shoqerore ndjenjen frikes dhe njekohesisht do ti bente me 

te dhunshem. Gjithashtu ekziston rreziku se shoqeria mund te humbase besimin tek 

shteti dhe te shkoje deri ne vetgjygjesi. Nje pjese e argumentojne pikpamjet e tyre me 

faktin se denim me vdekje eshte nje parim Hyjnore dhe si i tille duhet te aplikohet 

nga njerzit,por ne menyre te kontrolluar dhe vetem nga organet shteterore. 
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Per mendimin tim te dy grupet kane te drejte,ndryshimi qendron ne faktin se njeri 

ka me shume e tjetri me pak. I jap te drejte grupit te pare kur thone se denimi me 

vdekje mund te jepet per arsye politike apo diskriminuese.Gjithashtu ne faktin se 

mund te denohen persona te pafajshem per nje krim te pa konsumuar nga ana e tyre. 

Mbeshtes grupin e dyte ne faktin se krimi duhet ndeshkuar,dhe se nje kategori 

krimesh meritojne denimin kapital. Pasi persona te cilat kryejne krime makabre nuk 

i sjellin shoqerise ndonje vlere,thjesht e nxisin me shume shoqerine te shkoje drejt 

kriminalitetit. Nje person qe vret me ndergjegje te paster,do te thote se ky person i ka 

mohuar te drejten me sublime te njeriut,jeten. Ia ka marre ate pa gjygj,pa nje nevoje 

ekstreme,totalisht ne shkelje te cdo parimi hyjnor dhe laik. Mos ndeshkimi i tij do te 

thote ta vrasesh per te dyten here viktimen. Persa kohe qe drejtesia njerzore eshte 

elastike dhe shume subjektive dhe per sa kohe qe parimet hyjnore perzihen me 

subjektivizmin e zbatuesve te tij,ndeshkimi kapital do jete sa i drejte dhe aq i gabuar. 
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E DREJTA E PRONES NEN KENDEVESHTRIMIN KUSHTETUES 
 

Muharrem Zaimi 
 

Departamenti Drejtësisë, Universiteti BEDER 
 

Abstrakt  
 
Duke u nisur nga ndryshimet demokratike që ndodhen në realitetin shqiptar pas 
viteve’90, do të sillnin një shfuqizim të legjislacionit që kishte rregulluar 
marrëdhëniet ekonomike-shoqërore të një shoqërie socialiste, dhe do të lindte nevoja 
e miratimit të ligjeve të reja, të cilat duhet t’i përgjigjeshin kushteve të një shoqërie 
post-komuniste, ku prona private do të ishte përcaktuese në rregullimin e 
marrëdhënieve që po lindnin. 
Prona shtetërore do tu përkiste dy kategorive: pronarëve të rinj dhe ish-pronarëve. 
“Kushtetuta e Shqipërisë kërkon rregullim të drejtë dhe kompensim të drejtë”. Për 
rrjedhojë nuk ka detyrim kushtetues që të kthehet prona e shpronësuar apo e 
konfiskuar ish-pronarit. Kompensimi nuk është e thënë të jetë i plotë, por duhet të 
jetë i drejtë. 
Sot e drejta e pronësisë paraqet probleme të pazgjidhshme në lidhje me shpërndarjen 
e saj, apo në lidhje me pajisjen e qytetarëve me pronë, me kushtet që vendosi ligji, 
me çështjet e rikthimit të pronave ish-pronarëve legjitim etj... si këto, sepse realisht 
këto janë shkaqet për të cilat, individët kanë kryer ankesa dhe padi, për të cilat në 
rastet më të shumta iu është dhënë e drejta. 
Gjithsesi, zgjidhja e plotë e së drejtës së pronësisë ende nuk mund të pretendohet, 
sepse veç këtyre që thamë më lart, ekziston edhe problemi i kompensimit. 
Megjithëse kjo e fundit është shprehur shumë qartë në Kushtetutë, përsëri operimi i 
saj në praktikë në lidhje me ish-pronarët e vjetër vazhdon të mbetet çështje e ditës në 
këtë fushë dhe zgjidhja e saj do të marrë pak kohë. Gjithsesi sfidat që paraqet e drejta 
e pronësisë për të ardhmen janë të shumta dhe konsolidimi i legjislacionit ka ende 
mundësi të përmirësohet dhe kjo do të ndodhë gjithmonë duke respektuar të drejtat 
e gjithsecilit prej individëve që ka pretendime pronësie. 
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Fjalet Kyce: Prona, disponimi, posedimi, gezimi,elastike.    

Konceptet Hyrëse dhe Zhvillimi Historik 

1. Hyrje 

Prej mijëra vitesh, e drejta e pronësisë është shfaqur si një nga institutet më të 

rëndësishme në shoqërinë njerëzore. Formacioni i parë ekonomiko-shoqëror, lindi në 

periudhën e paleolitit, e cila shënon edhe lindjen e rendit të bashkësisë primitive. 

Rendi i bashkësisë primitive bëri hapa përpara në një periudhë të mëvonshme, që në 

histori është quajtur periudha e neolitit. Në këtë periudhë, mbisunduese ishte 

ekonomia e përbashkët e fisit, që do të thoshte se mbisundonte bashkëpronësia. 

Pavarësisht nga këto lidhje të njeriut me pronën, të cilat janë në zhvillim të 

vazhdueshëm, përsëri rendi shoqëror dominues ishte ai i bashkësisë primitive. Në 

rendin e bashkësisë primitive e drejta e pronësisë në përgjithësi nuk ka ekzistuar në 

trajtë të veçuar, po kështu, në mënyrë specifike, edhe e drejta e pronësisë mbi tokën, 

sepse kjo e drejtë nuk mund të ekzistojë pa ekzistencën e të drejtës së tjetërsimit të 

saj. Zhvillimet ekonomike në mënyrë graduale sollën lindjen e një rendi të ri 

shoqëror, lindjen e rendit skllavopronar. Në epokën e re historike filloi edhe 

organizimi i shoqërisë në shtet që do të thotë edhe ndërtimi e funksionimi i tij mbi 

bazën e disa rregullave të shkruara. Organizimi i shoqërisë me shtet solli edhe forma 

të tjera krejtësisht të dalluara të marrëdhënieve shoqërore. Kështu që, filluan të 

ndërtoheshin ligje, të zbatoheshin ato, në bazë të tyre filluan të ndërtohen edhe 

organet përkatëse, të cilat do ti zbatonin këto ligje. Pra, marrëdhëniet juridike të 

pronësisë kanë ardhur vazhdimisht duke u përmirësuar në proporcion me 

civilizimin e shoqërisë. 

Por me gjithë evoluimin që konstatohet që nga lindja e së drejtës së pronësisë, 

përsëri mund të themi se e drejta e pronësisë duke qenë se është një e drejtë jo e 
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qëndrueshme (kjo në varësi të kushteve politike), paraqet dhe do të vazhdojë të 

paraqesë “elasticitet”në tërësinë e saj dhe në raport me të drejtat e tjera me të cilat ajo 

formon lidhje brenda një shoqërie. Megjithatë, rregullimi i saj brenda kornizës 

kushtetuese, aktualisht është një prej garancive më të mëdha që i është bërë 

ndonjëherë të drejtës së pronësisë. Për këtë arsye, tema që flet për të drejtën e 

pronësisë paraqitet me një larmi këndvështrimesh dhe trajtimi i saj krijon një fushë 

derivateve jo shumë të theksuar, por që shërben në njohjen më të thellë të kësaj të 

drejte. 

1.1 E Drejta e Pronës dhe Mbrojtja e Saj Gjatë Sundimit Osman 

Gjatë pushtimit osman (1431-1912) në Shqipëri ishte në fuqi Sheriati, kushtetuta e së 

drejtës islame, burime të së cilës ishin Kur’ani, tradita, kanunamete, vendimet e katër 

shkollave juridike (ixhma) dhe analogjia. E drejta e feudalëve mbi tokën që u jepte 

sulltani, nga pikpamja juridike nuk ishte një e drejtë pronësie e plotë. Edhe pas 

caktimit të tokës për shfrytëzim feudalit dhe kalimit të saj në dispozicion të tij, shteti 

ruante të drejtën e pronësisë, ndërsa feudali ushtronte të gjitha atributet e nevojshme 

për shfrytëzimin e timarit si pronë feudale, por gjithmonë me autorizim të shtetit  

dhe brenda kufijve të përcaktuar në kanunet përkatëse. Në rast se timarliu e 

humbiste të drejtën mbi tokën, për arsye të ndryshme, kjo mbetej sërish tokë feudale 

e paracaktuar si më parë dhe i jepej një feudali tjetër. Sistemi gjyqësor i asaj periudhe 

ishte i plotësuar. Në çdo vilajet kishte gjyqtarë (kadilerë), që vepronin në mënyrë të 

pavarur nga sanxhakbeu ushatarak.Vënia në lëvizje e një çështjeje apo konflikti në 

lidhje me marrëdhëniet pronësore në gjyqin sipas sheriatit, bëhej nga vetë i 

interesuari. Si mjete provuese të së drejtës pronësore, në rradhë të parë sheriati njihte 

provën shkresore dhe dëshminë me gojë. 
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Mjet tjetër provues ishte betimi. Gjithsesi, e drejta e pronësisë do të ndryshonte më 

1856 me reformat e Tanzimatit. Është fakt se Sulltani që konsiderohej edhe si 

gjykatësi më i lartë gjykonte çështje të cilat ishin gjykuar edhe më parë nga gjykatësit 

e zakonshëm, atëherë kur kërkuesi pretendonte se i ishte bërë padrejtësi.Kjo më së 

shumti ka vlejtur në lidhje me të drejtën dhe mbrojtjen e pronës. 

1.2 Rregullimi i Marrëdhënieve të Pronësisë në Shqipëri Pas Shpalljes së Pavarësisë 

Edhe gjatë kësaj periudhe marrëdhëniet e pronësisë vazhduan të rregulloheshin nga 

tërësia e normave të së drejtës otomane. Pra nga kararnametë dhe kanunametë 

kryesisht të kohës së reformave të tanzimatit si dhe të reja të cilat ishin shumë të 

ngjashme me statutet angleze e ligjet franceze. 

Debate të ashpra rreth një reforme agrare që përfshinte të drejtën e pronësisë u 

zhvilluan në Këshillin Kombëtar të dalë nga Kongresi i Lushnjes. Nën frymën e 

këtyre debateve në maj 1923, Këshillit Kombëtar  iu paraqit për miratim ligji ”Mbi 

kontratën e bujqësisë”. Duke qenë se ky ligj prekte interesat e një pjese të madhe 

pronarësh, ai nuk arriti të gjente miratim. Po në vitin 1923 Këshilli Kombëtar arriti të 

miratojë ligjin”Mbi vendosjen e emigrantëve e të bujqëve në tokat e shtetit”. Ky ligj 

parashikonte që qeveria detyrohej të jepte nga tokat në pronësi të shtetit nga gjysmë 

hektarë tokë për çdo familje fshatarësh, si edhe për çdo familje emigrantësh, pa 

ndonjë kundërshpërblim. Edhe qeveria e dalë nga Revolucioni i Qershorit në vitin 

1924 premtoi një reformë, e cila kishte në thelb një rishpërndarje të tokave në pronësi 

të çifligarëve të mëdhenj në favor të fshatarëve pa tokë ose me pak tokë. Por ky 

program nuk arriti të realizohej dhe dështoi. 

Rëndësi të madhe nga ana juridike pati miratimi i Kodit Civil më 1929 i cili u 

ndërtua mbi modelet perëndimore dhe veçanërisht në atë francez (kjo përsa i përket 

të drejtës së pronësisë).  
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Përsëri duket se Shqipëria arriti një sukses në fushën e së drejtës së pronësisë dhe 

marrëdhënieve që krijoheshin rreth saj, kjo për faktin se kishte ligje që mbronin të 

drejtën e pronës, por edhe për faktin tjetër se Shqipëria dukej se i ishte nënshtruar 

nje reforme të sukseshme në fushën agrare. Më konkretisht vetë mbreti Zog u 

angazhua personalisht në hartimin dhe miratimin e një ligji i cili përcaktonte se çdo 

pronë tokësore e cila ndodhej në zotërim të personave fizikë,të institucioneve 

publike, të personave juridik dhe të shtetit, i nënshtroheshin shpronësimit të 

detyrueshëm në masën e paracaktuar po nga ky ligj.Toka e shpronësuar do të 

kalonte në favor të bujqve proletarë dhe të bujqve të tjerë pronarë, të cilët nuk kishin 

tokë të mjaftueshme dhe në sasinë që caktohej nga ky ligj. Ky ligj u realizua në 

Shqipëri në të njëjtën kohë, kur edhe shumë vende të tjera po aplikonin të njëjtën 

reformë të kësaj natyre. 

1. E Drejta e Pronësisë Sipas Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 

Themelore 

Neni 1 i Protokollit Nr.1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 

Themelore parashikon: 

Mbrojtja e pronësisë: Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën për të gëzuar qetësisht 

pasurinë e tij.Askujt nuk mund ti hiqet e drejta e pronësisë,përveçse për arsye të interesit 

publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës 

ndërkombëtare.                                                                                                                                  

Dispozitat e mësipërme, megjithatë, në asnjë mënyrë nuk duhet të cënojnë të drejtën e një 

shteti që të nxjerrë ligje që i konsideron të domosdoshme për të rregulluar përdorimin e 

pasurisë në përputhje me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagesën e taksav,të 

kontributeve të tjera ose të gjobave. 
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Le të analizojmë fjalinë e parë të nenit 1, sipas të cilit “Çdo person fizik ose juridik ka të 

drejtën për të gëzuar qetësisht pasurinë e tij”.Në këtë analizë kanë nevojë të qartësohen 

dy çështje të ndryshme: së pari,përmbajtja e konceptit të pronësisë sipas KEDNJ-së 

dhe,së dyti, përgjegjësia e palëve të larta kontraktuese (shtetet palë të konventës,ato 

të cilat kanë ratifikuar konventën) lidhur me të drejtën për gëzimin e qetë të 

pasurisë. Kushtetutat kombëtare dhe dokumentet ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut përmbajnë parashikime për mbrojtjen e pronësisë, megjithatë ato nuk japin 

ndonjë përkufizim të konceptit përkatës. Edhe Konventa Europiane për të Drejtat e 

Njeriut dhe Liritë Themelore nuk bën përjashtim nga kjo traditë. Për pasojë, detyra 

për të përcaktuar se cilat të drejta përfshihen brenda konceptit të pronësisë sipas 

KEDNJ-së bie mbi gjyqtarët (e Gj.E.D.Nj.).Rëndësia e kësaj detyre qëndron në faktin 

se vetë përkufizimi përbën një ngushtim të garancive të parashikuara nga 

kushtetutat kombëtare dhe dokumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut,sepse 

përkufizimi vendos se cilat të drejta do të përfitojnë nga mbrojtja kushtetuese e 

ndërkombëtare dhe cilat të drejta do të lihen jashtë kësaj mbrojtjeje.Thuhet se 

pronësia e mbrojtur sipas kushtetutës është përcaktuar si koncept më i gjerë se 

koncepti i pronësisë në të drejtën private.Argumentohet,gjithashtu,se qëllimi i së 

drejtës kushtetuese dhe i së drejtës private janë mjaft të ndryshëm.Ndërkohë që 

qëllimi i së drejtës kushtetuese është mbrojtja e autonomisë private ndaj ndërhyrjes 

së shtetit,qëllimi i së drejtës private është të rregullojë marrëdhëniet juridike 

ndërmjet individëve privatë.Për këtë arsye shtrirja e mbrojtjes kushtetuese të 

pronësisë mund të interpretohet në mënyrë të zgjeruar. Prandaj koncepti i pronësisë 

në të drejtën kushtetuese përfshin konceptin e pronësisë sipas të drejtës private dhe 

interesa të tjerë pasurorë që rrjedhin, si nga marrëdhëniet e rregulluara nga e drejta 

private, ashtu edhe nga marrëdhëniet e rregulluara nga e drejta publike.  
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1. Kuptimi Kushtetues i të Drejtës së Pronësisë 

Qëllimi i të drejtës kushtetuese është të rregullojë marrëdhëniet ndërmjet individëve 

dhe shtetit dhe të mbrojë individët nga shteti.Sipas nenit 41 të Kushtetutës sonë, “e 

drejta e pronës private garanton cdo pronar privat nga cdo pushtet arbitrar.Shteti 

nuk mund të përdorë sovranitetin e tij për të marrë sendet që u përkasin personave 

privatë ose gëzimin mbi to,përvec rasteve të kufizimeve me ligj.     

Në praktikën e huaj kushtetuese dhe atë të Gj.E.D.NJ.,koncepti i pronës është 

interpretuar në mënyrë më të gjerë se kuptimi i tij teknik në të drejtën private.Ky 

interpretim i gjerë i të drejtave të pronës mund të shihet në vendimet e Gjykatës së 

Lartë të Sh.B.A.-së dhe gjykatave gjermane .Amendamenti i 14 i Kushtetutës së 

Sh.B.A.-së parashikon:”dhe asnjë Shtet nuk e privon një person nga jeta,liria ose prona 

përvecse me proces të rregullt ligjor”.Gjykata e Lartë vendosi që fjala “pronë” në këtë 

dispozitë duhet marrë në një interpretim të gjerë.Në cështjen Goldberg,Gjykata e 

Lartë vendosi që pagesat e mbështetjes socilae përbëjnë pronën dhe ndërprerja e 

marrjes së kësaj mbështetjeje pa një gjykim të rregullt do të thotë të mohosh procesin 

e rregullt.Në një vendim tjetër,pritja për punësim e një pedagogu universiteti që 

kishte një emërim të përhershëm u pranua si pronë dhe u vendos që ai kishte të 

drejtën që të dëgjohet para se të merret vendimi për të rinovuar emërimin e 

tij.Megjithatë,duhet të vihet re që këto raste kanë të bëjnë me dispozitën e procesit të 

rregullt ligjor të Kushtetutës Amerikane.  Gjykata e Lartë amerikane e interpreton 

pronësinë sipas teorisë së procesit të rregullt ligjor në mënyrë më të gjerë sesa 

konceptin e pronësisë sipas teorisë së shpërblimit (kompensimit)të drejtë. Në 

Gjermani,edhe pse të drejtat subjektive publike nuk janë pranuar si të drejta pronësie 

në të drejtën private,ato përbëjnë pronësi në kuptimin kushtetues dhe përfitojnë nga 

garancitë kushtetuese.Në 1952,Gjykata Federale e Gjermanisë vendosi se një person 

për të pasur mundësi të jetojë një jetë të lirë dhe të përgjegjshme si qenie njerëzore 
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me dinjitet pa u bërë një objekt i tjeshtë në duart e shtetit,ka nevojë për një sferë të 

sigurtë ku pronësia e tij është e mbrojtur ndaj akteve të autoriteteve publike. Kështu 

që nëse një e drejtë ka vlerë ekonomike,pavarësisht nëse është e drejtë private apo 

publike,ajo duhet të mbrohet nga kushtetuta.Gjykata Federale Kushtetuese adoptoi 

një qëndrim të ngjashëm dhe e shtiu kuptimin e pronësisëtë përfshinte edhe të 

drejtat personale si detyrimet,shumat në bankë,aksionet në shoqëri etj.Të drejtat 

publike sic janë ndihmat sociale e pensionet janë të garantuara nga kushtetuta për sa 

kohë pretenduesi kontribuon në fonde të tilla.Megjithatë garancia kushtetuese 

mbron vetëm interesat ekzistuese,dhe jo interesat e pritshme apo të 

mundshme.Gjykata Federale Sociale e shtriru konceptin e pronësisë deri në të 

drejtën për të hapur një klinikë atëherë kur janë plotësuar kriteret e përcaktuara në 

ligj.Po kështu licensat e nevojshme për ushtrimin e një aktiviteti tregtar mbrohen nga 

garancitë kushtetuese për pronësinë,nëse ato janë lëshuar nga autoritetet përkatëse 

dhe kanë filluar të përdoren. Si konkluzion,në vështrimin kushtetues,pronësia mund 

të përkufizohet në termat e të drejtave pasurore.Meqenëse të gjitha interesat 

ekonomike të një individi shërbejnë për të realizuar planet e tij dhe për të realizuar 

atë vetë si një person autonom,të gjitha aktet e autoriteteve publike që prekin këto 

interesa reduktojnë mundësinë e sjelljes autonome të individit.Kështu pra,të gjitha 

interesat ekonomike të individit duhet të mbrohen prima facie.Cdo e drejtë mbi 

sendet mund të konsiderohet si e drejtë pronësie për qëllimet kushtetuese,pra këtu 

do të përfshihet jo vetëm e drejta e pronësisë e përcaktuar si e tillë nga Kodi Civil,por 

të gjitha të drejtat pasurore.E drejta e pronësisë mbron si vlerën e përdorimit të 

sendit ashtu edhe vlerën e tij të shkëmbimit. Një debat i madh është zhvilluar,dhe 

ende vazhdon të zhvillohet lidhur me cështjen e konstitucionalizimit të së drejtës 

private.Ka nga ata që mendojnë,psh. se efekti horizontal i të drejtave kushtetuese është 

shumë teorik për t’u zbatuar në të drejtën private. 
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Ajo cka fshihet mbas këtij termi është ideja që e drejta private në vetvete nuk është 

një sistem i mbyllur për rregullimin e marrëdhënieve private,por është e varur nga 

sistemi i vlerave të të drejtave kushtetuese.Përsa i përket mënyrës në të cilën të 

drejtat kushtetuese shtrijnë efektin e tyre në të drejtën private ndeshen dy qëndrime 

“ekstreme”; qëndrimi i parë ka të bëjë me pikpamjen që e drejta publike dhe e drejta 

private janë dy sisteme të ndara dhe,për pasojë,e drejta publike në përgjithësi dhe e 

drejta kushtetuese në vecanti,nuk kanë influencë në të drejtën private.Qëndrimi i 

dytë “ekstrem” është një qëndrim diametralisht i kundërt. 

Kështu,dallimi kryesor i përvijuar është ai midis qasjes direkte dhe indirekte.Dallimi 

kryesor midis të dyjave qëndron në faktin se ndërsa në rastin e parë një palë private 

e mbështet padinë kundër një pale tjetër private në një të drejtë kushtetuese e cila lë 

pa fuqi një rregull të së drejtës private përndryshe të zbatueshëm;në rastin e dytë 

padia është e mbështetur në një dispozitë të Kodit Civil,p.sh.në dispozitën mbi 

mirëbesimin në të drejtën kontraktore ose në përcaktimin e përgjegjësisë në rastet e 

shkaktimit të dëmit,e cila është interpretuar në dritën e dispozitës kushtetuese në 

fjalë. Si rezultat, sipas qasjes indirekte, vlerat e së drejtës private do të vazhdojnë të 

kenë një fuqi të konsiderueshme kur konfrontohen me vlerat publike të së drejtës 

kushtetuese dhe,formalisht,dallimi midis të drejtës private dhe të drejtës publike 

është për pasojë i ruajtur . Kushtetuta jonë është ende e re dhe po e tillë është edhe 

praktika gjyqësore që i referohet asaj.Ligjet duhet të interpretohen në kuptimin që u 

përshtatet më mirë parimeve kushtetuese. 

 

 2. E Drejta Kushtetuese e Pronës, Realiteti dhe Sfidat 

Ndryshimet demokratike që ndodhen në realitetin shqiptar pas viteve’90,do të 

sillnin një shfuqizim të legjislacionit që kishte rregulluar marrëdhëniet ekonomike-
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shoqërore të një shoqërie socialiste,dhe do të lindte nevoja e miratimt të ligjeve të 

reja.Në kuadër të ligjeve të miratuara nga legjislativi shqiptar i asaj kohe,një vend të 

rëndësishëm do të zinte Ligji Nr. 7698 datë 15.04.1993 “Mbi kthimin dhe 

kompensimin e pronave ish pronarëve”.Miratimi i këtij ligji,do të shënonte një hap 

progresiv,ku shteti do të merrte përsipër të rinjihte të drejtën e pronës private të 

mohuar individit për një periudhë shumë të gjatë kohe,e drejtë kjo e njohur dhe e 

sanksionuar edhe nga ligji kushtetues i asaj kohe, nr.7692 datë 31.03.1993 “Mbi të 

drejtat dhe liritë themelore të njeriut”. 

 Nëpërmjet këtij ligji,shteti do ti njihte “të drejtën e pronës”,ish-pronarëve dhe do të 

kthente ose kompensonte pronën e marrë padrejtësisht atyre,nga shteti komunist i 

asaj kohe. Nga ana tjetër,menjëherë mbas viteve’90,ndryshimi i regjimit dhe futja e 

Shqipërisë drejt ekonomisë së tregut,do të diktonte nevojën edhe të miratimt të një 

sërë ligjesh të tjera,të cilat do t’i hapnin rrugë privatizimt masiv të pronës shtetërore. 

Një moment me rëndësi në këtë drejtim,do të ishte dalja e Ligjit nr.7512,datë 

10.08.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private dhe nismës së lirë,të 

veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”.Në këtë ligj,do të gjente 

sanksionim rregulli se: “të gjithë sektorët e ekonomisë janë të lirë të privatizohen dhe 

të ushtrojnë veprimtari private...”. Nga ana tjetër lëvizjet e mëdha demografike që po 

ndodhnin pas viteve 90,ku popullsia e zonave rurale po zhvendosej drejt zonave 

urbane,sidomos në periferinë e qyteteve të mëdha,do të sillte nga pikpamja juridike 

edhe një “pushtim” të trojeve ose tokave të pazëna që deri dje kishin qenë prona 

shtetërore dhe të cilat më pas në zbatim të`Ligjit “Mbi kthimin dhe kompensimin e 

pronave ish pronarëve”,u ishin kthyer ish pronarëve apo trashëgimtarëve të tyre nga 

komisionet e Kthimit të Pronave.Në këtë drejtim,konflikti midis ish-pronarëve dhe 

këtyre personave do të ishte shumë më i mprehtë,duke u mbarsur edhe me të 

ashtuquajturin “krim të pronës”.Nga ana tjetër ,ligji në vetvete do të përmbante 
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dispozita tepër kontradiktore,që jo vetëm nuk do të mund ti jepnin një zgjidhje 

problemeve të mësipërme,por ai do të thellonte konfliktin social e juridik.Të gjitha 

problemet që lindën gjatë zbatimit në praktikë të ligjit nr. 9678 “Mbi kthimin dhe 

kompensimin e pronave ish pronarëve”, do ta bënin atë praktikisht të vështirë për tu 

zbatuar,duke diktuar nevojën për hartimin e një ligji të ri.Gjithsesi,sic dihet,në të tilla 

raste për të zgjidhur situatat, kërkohet ndërhyrja e faktorëve të jashtëm.Thirrja për 

“ndihmë” u drejtua jo pak herë në autoritetet e jashtme,duke filluar kështu që nga 

hartimi i kushtetutës,në kapitullin që sanksionohet e drejta e pronës, e në vazhdim 

me raporte dhe opinione të drejtpërdrejta.Përsa i përket ndërhyrjes gjatë hartimt të 

Kushtetutës do të flasim pak më poshtë,por në lidhje me atë cka shprehëm në 

drejtim të ligjit nr.9678,vlen të kujtojmë Opinionin që dha Komisioni I Venecias me 

titull”On the draft laë on recogniton,restitucion and compensation of property of the 

Republic of Albania”. Në pikën 5 të tij shprehet: 

“Kushtetuta e Shqipërisë kërkon rregullim të drejtë dhe kompensim të drejtë”.Për 

rrjedhojë nuk ka detyrim kushtetues që të kthehet prona e shpronësuar apo e 

konfeskuar ish pronarit.Kompensimi nuk është e thënë të jetë i plotë,por duhet të 

jetë i drejtë.Kjo është në linjë me jurisprudencën e Gjykatave Kushtetuese 

Evropiane,të cilat u përballën me të njëjtin problem pronësie në vitet’90 dhe 

përpunuan bazat teorike për riprivatizimin e pronës së ish Shtetit komunist.  

Nga ana tjetër është edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut që në vitet 90 e 

në vazhdim u ndesh me një gamë të gjerë të problemeve të pronësisë, cka determinoi 

edhe unifikimin e praktikës së saj, duke përcaktuar bazën teorike për privatizimin e 

pronës shtetërore, e cila i referohej disa standarteve të gjithëpranuara 

ndërkombtarisht, midis të cilave vendin kryesor e zunë: 

  1) Vlefta e kompensimit 
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  2) Metoda e kompensimit  

  3) Kufiri i vlerësimit   

  4) Kthimi i drejtë i pronës,por jo të plotë  

  5) Baraspeshimi i drejtë i interesave të ish-pronarëve dhe interesit të përgjithshëm 

  6) Pavarësia e gjyqësorit. 

Sipas kësaj praktike, shtetet ish-komuniste të cilat u përballen me problemet e 

pronësisë, teorikisht nuk kishin një detyrim kushtetues, për ti kthyer në natyrë ish-

pronarët e shpronësuar,shtetëzuar apo konfiskuar, por ky fakt nuk mund të 

përjashtonte parimin e kompensimit me kushtin që, kompensimi duhet të ishte i 

drejtë pavarësisht se mund të ishte i plotë. Kështu, Gjykata Evropiane e të Drejtave 

të Njeriut përcaktoi se: “standarti i kompensimit mund të variojë në varësi të natyrës 

së pasurisë, dhe rrethanave të marrjes së saj. Duke iu referuar kritereve të 

mësipërmë, në zbatim të kushtetutës dhe të këtyre parimeve ndërkombëtare: “vlera 

e kompensimit” është e lidhur ngushtë më situatën financiare të shtetit, i cili duhet të 

udhëhiqet gjithmonë nga parimi i ndershmërisë dhe drejtësisë, duke siguruar një 

trajtim të barabartë për ish-pronarët, që sipas qëllimit të vetë ligjit do të nënkuptojë 

“kthim të pronës, dhe kur ky kthim është i pamundur, kompensim të saj”. Ligji 

sanksionon si rregull një vleftë të plotë kompensimi, duke i njojur ish-pronarit të 

drejtën e pronësisë pa kufizim në lidhje me pronat e paluajtshme(truall, ndërtesë), 

përjashtimi bëhet vetëm për tokën bujqësore në masën 60% të saj(neni 6/1). Ky 

rregull, rikonfirmohet edhe në Opinionin nr. 277-2004 të Komisionit të Venecias “On 

the draft laë on recogniton, restitucion and compensation of property of the Republic 

of Albania”, ku në pikën 7 të tij thuhet:”Gjykata Kushtetuese e republikës Federale 

Gjermane ka shpallur se rikthimi ose kompensimi nuk ka qenë bazuar mbi të drejtën për 
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pronën por mbi parimin e drejtësisë dhe më tej mbi parimin e shtetit social. Kjo do të thotë 

gjithashtu se nuk ka detyrim për kompensim të plotë sipas Kushtetutës.Për të 

përcaktuar shumën shumën e kompensimit për pronën e humbur do të merren 

parasysh,situata financiare e shtetit dhe detyrimet e tjera që rrjedhin nga 

ndryshimi i sitemit.Parimi kryesor i kompensimit do të jetë trajtimi i barabartë. 

Përcaktimi i saktë i vleftës së kompensimit kërkon dhe zbatimin e një “metode për 

kompensim”. Në respektim të nenit 41 të Kushtetutës, dhe të nenit 1 të Protokollit 

Nr.1(të cilin do ta shtjellojmë në një kapitull më vehte), ligji mban kriterin, që metoda 

e kompensimit duhet të sigurojë kthimin e pronës, dhe kur kthimi i pronës është i 

pamundur, kompensim të saj(neni 1/b). Në pikën 8, paragrafi i 2-të të Opinionit 

277/2004, Komisioni i Venecias shprehet: “Legjislatori është i lirë të zgjedhë metodën e 

ndreëjes. Ai mund të zgjedhë, kthim në tërësi ose kompensim të pjesshëm ose të plotë në para, 

fatura ose në aksione, në varësi të kushteve historike dhe ekonomike, me të vetmin kusht që 

grupe të krahasueshëm të ish pronarëve të trajtohen në mënyrë të barabartë”. Kompensimi 

nga ana tjetër duhet të nënkuptojë një shpërblim të drejtë sipas vlerës së tregut të 

pronës në momentin e njohjes së shpërblimit.Në nenet 8 dhe 9 të ligjit, llogaritja e 

vleftës së kompensimit ndërthuret me metodën që do të ndiqet në rast kompensimi. 

Kur trualli është tjetërsuar u është tjetërsuar personave të tretë dhe mbi të nuk janë 

ngritur ndërtesa të përhershme dhe të ligjshme, ai u kthehet subjekteve të 

shpronësuara. Kur mbi truallin e subjektit të shpronësuar shteti ose persona të tretë 

kanë kryer ndërtime ose investime, në përputhje me legjislacionin në fuqi, ato 

llogariten sipas vlerës së tregut në castin kur njihet e drejta e pronësisë. Nga ana 

tjetër në lidhje me banesat, ligji parashikon se ato duhet të lirihen nga qiramarrësit 

brenda një afati 3 vjecar ku shteti merr përsipër kundrejt këtyre të fundit, zbatimin e 

kushteve favorizuese, duke u strehuar në banesa me qira të ulët, duke i favorizuar 

në kredi me interesa të ulët, ose banesa me qira të kompensuara nga vetë shteti(neni 
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9). Aderimi i Shqipërisë në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, dikton një 

zbatim të vullnetshëm të dispozitave të saj.Cdo shtet, duke mbajtur parasysh 

standartet e tij, sidomos ato në fushën sociale dhe ekonomike aplikon një kufi 

vlerësimi, kundrejt dispozitave të Konventës Evropiane. Në ligj, shteti jo vetëm i 

njeh të drejtën e pronësisë (ipso jure) ish-pronarëve, por ai merr përsipër kthimin ose 

kompensimin e saj (neni 2). Kur kthimi fizik i pronës i pronës është i pamundur, 

shteti është i detyruar të kompensojë pronarin në një mënyrë tjetër→neni 11: Për 

pronat e përcaktuara në këtë ligj, për të cilat është i pamundur kthimi fizik, shteti 

kompenson subjektet e shpronësuar me një ose mës humë nga format e mëposhtme: 

a.) me pronë tjetër të paluajtshme të të njëjtit lloj, me vlerë të barabartë , në 

pronësi të shtetit. 

b.) Me pronë tjetër të paluajtshme të cdo lloji, me vlerë të barabartë, në pronësi të 

shtetit 

c.) Në aksione në shoqëri me kapital shtetëror ose kur shteti është bashkëpronar, 

që kanë vlerë të barabartë me pronën e paluajtshme 

d.) Me vlerën e objekteve, të cilat janë objekt i privatizimit 

e.) Me të holla 

Duke iu referuar, po përsëri Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (neni 1, 

Protokolli Nr.1), si dhe kushtetutës së Republikës së Shqipërisë (neni 41), asnjë nga 

këto dokumente, nuk parashikon një kthim të së drejtës së pronësisë, por  ato 

garantojnë nje mbrojtje dhe një respektim të së drejtës së pronësisë. Nga ana tjetër, 

praktka e Gjykatës Evropiane ka mbajtur parasysh parimin, se: “ e drejta e 

pronësisë nga ish-pronarët, që nuk është ushtruar de facto për një kohë relativisht 

të gjatë, nuk sjell mohimin e së drejtës së tyre, sepse shteti de jure njeh të drejtën 

e pronësisë për këtë kategori subjektesh, por ai realisht nnuk mund të realizojë 

një kthim universal, të pronës së marrë”                            
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  Në Konventën Evropiane mbrohet dhe garantohet vetëm e drejta ekzistuese e 

pronësisë.Kthimi ose kompensimi i pronës, do të jetë gjithnjë i kushtëzuar, nga 

gjendja faktike e pronës ekzistuese, gjendje nga e cila rrjedh edhe situata tjetër, që 

kthimi mund të mos jetë i plotë, por ai duhet të jetë i drejtë→në lidhje me këtë, 

neni 8 (Trualli) që cituam edhe më lart, por tashmë në një kontekst më të zgjeruar  

përmban këtë rregullim:                                                                           

a.) Në rastin kur trualli u është tjtërsuar personave të tretë dhe mbi të nuk janë 

ngritur ndërtesa të përhershme dhe të ligjshme, ai u kthehet subjekteve të 

shpronësuara.... 

b.) Kur mbi truallin e subjektit të shpronësuar shteti a persona të tretë kanë kryer 

ndërtime ose investime, në përputhje me legjislacionin në fuqi, ato llogariten sipas 

vlerës së tregut në castin kur i njihet e drejta e pronësisë... 

c.) Në rastin e ndërtimeve mbi truall të bëra para datës 10.08.1991, për të cilat 

nuk është regjistruar pronësia e truallit, ai që ka në pronësi ndërtesën detyrohet të 

paguajë vlerën fillestare të truallit... 

d.) Në rastin e ndërtimeve të ligjshme të bëra në truallin e dhënë nga shteti me 

qira ose koncension, pronari i ndërtesës paguan vlerën e truallit mbi të cilin është 

bërë ndërtesa, sipas cmimeve të tregut. 

Në lidhje me këtë, komisioni i Venecias në Opinionin nr.277/2004 (pika 11) shprehet 

se: “Legjislatori shqiptar është i lirë të vendosë mbi kthimin e pronësisë si formë kryesore 

ndreqjeje për marrjet gjatë komunizmit. Ai është gjithashtu i lirë të sigurojë kompensim të 

plotë në vend të kthimit në rastet kur interesi publik kërkon që prona të mbetet në përdorim 

publik. Megjithëse ligjvënësi nuk është i detyruar nga Kushtetuta ta bëjë një gjë të tillë, ky 

kompensim maksimal sigurisht i përgjigjet kërkesave kushtetuese për rregullim të drejtë dhe 

kompensim të drejtë.”                                                                                      
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 Sheti u njeh të drejtën e pronësisë ish-pronarëve mbi objektet truall apo banesë, 

realizon të drejtën e kthimit në përputhje me mundësitë e tij, dhe kur kthimi është i 

pamundur, atëherë ai (shteti) zbaton të drejtën e kompensimit. Po ashtu-

Baraspeshimi i drejtë midis interesit të përgjithshëm të shoqërisë dhe interesave 

të individit, si një kërkesë kushtetuese, është i rëndësishëm në realizimin e së 

drejtës së pronësisë.                                                                                     

 Cdo ndërhyrje në pronë mund të justifikohet vetëm nëse është në interesin 

publikose të përgjithshëm. Kushti që një marrje (ose privim) e/i pasurisë duhet të jetë 

në interesin publik parashtrohet qartë në fjalinë e dytë të nenit të Nenit 1 të 

Protokollit Nr.1, dhe nga ana tjetër, rregulli i tretë i referohet shprehimisht interesit 

“të përgjithshëm”.  

Me qëllim që ndërhyrja në pronë, të jetë e lejueshme, ajo duhet ti sherbejë vetëm një 

synimi legjitim në interesin publik, por gjithashtu duhet të ekzistojë një marrëdhënie 

proporcionale midis mjeteve të përdorura dhe synimit që kërkohet të realizohet.  

Nga ana tjetër, ligje të tjera, dhe pikërisht Ligji nr.8743, datë 22.02.2002 “Për pronat e 

paluajtshme të shtetit”, përcakton rrethin e pronave të cilat janë pronë publike dhe i 

përkasin vetëm shtetit (si psh.burimet ujore, bregu liqenit, aeroportet, rezervat 

natyrore minerale, të gurëve të cmuar, gazit etj.). Duke mbajtur parasysh këtë 

përcaktim dhe duke shkuar në harmoni me përmbajtjen e tij, ligji “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronave” rikonfirmon edhe një herë të drejtën e shtetit mbi këtë 

kategori të caktuar sendesh të quajtur pronë publike.                                                                                                                                                                       

Në nenin 7 të ligjit të ri, ligjvënësi duke mbajtur parasysh interesin e 

përgjithshëm,bën edhe një rregullim të atyre pronave, të cilat nuk mund të kthehen. 

Sipas këtij neni, nuk kthehen pronat e paluajtshme që u shërbejnë një interesi publik 

dhe që:                                                                                                         
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a.) Shërbejnë për realizimin e detyrimeve të shtetit shqiptar, që rrjedhin nga traktatet 

dhe konventat, në të cilat shteti është palë.                                                       

b.) Kanë investime ose përdoren për realizimin e projekteve me shtrirje territoriale 

ose vendore në fushën e transporteve të cdo lloji, të energjitikës, të 

telekomunikacionit, të veprave ujore të cdo lloji ose në investime të tjera në interes 

publik                                                                                                                                 

c.) Shërbejnë për ruajtjen e mjedisit, shëndetit, kulturës, arsimit publik ose edukimit 

parashkollor                                                                                                                

  d.) Janë pasuri të vecanta kulturore ose historike, e përcaktuar sipas legjislacionit në 

fuqi                                                                                                                    

e.) Janë zënë sipas akteve ligjore... 

Dhe së fundmi një pushtet gjyqësor i pavarur është i domosdoshëm E drejta për 

drejtësi dhe një proces të paanshëm është parim themelor i njohur dhe i sanksionuar 

nga tërësia e dokumenteve dhe instrumenteve.  

 

Konkluzione 

Si konkluzion mund të themi se e drejta e pronësisë, si një nga të drejtat më të 

preferuara për individin, ka shfaqur dhe vazhdon të shfaqë elasticitet në 

marrëdhëniet që krijon. Fusha e gjerë e marrëdhënieve që ajo krijon ndërmjet 

individit dhe shtetit, e bën akoma më komplekse pozitën e saj në legjislacion. Me 

dëshirën për të qenë koherent, jashtë sferës së evoluimit të së drejtës së pronësisë, në 

lidhje me vendin tonë, aktualisht në Shqipëri vihet re një tendencë gjithnjë e më e 

madhe për të përmirësuar legjislacionin që rregullon marrëdhëniet e pronësië, 
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gjithmonë në kuadër të Kushtetutës. Sic dihet vendi ynë, vazhdon të etiketohet si 

vend në tranzicion dhe kjo si pasojë e moskonsolidimit të faktorëve ekonomiko-

politik në sistemin aktual demokratik.Por kjo është njëra anë e medaljes, sepse ana 

tjetër ka të bëjë ndoshta drejtpërdrejtë me temën që po trajtojmë. Më konkretisht, e 

drejta e pronës, si një nga qelizat bazë të ekonomisë së një shteti, do të rilindte sërish, 

pas shuarjes që iu bë në sistemin komunist, nën rrënojat e këtij sistemi dhe 

konsolidimi që ajo duhet të kishte mbeti shumë larg. Për fat të keq, gjithcka nisi me 

rishpërndarjen e pronave, e cila u duk se nuk ishte studiuar mirë, gjë të cilën do ta 

tregonin edhe ndryshimet e shumta që u bënë në lidhje me këtë. Ligj pas ligji do të 

miratohej në përshtatje të plotë me ligjet pararendëse, pa patur si qëllim kryerjen e 

një reforme të plotë dhe përmirësuese që prekte të drejtën e pronësisë. Si pasojë e 

kësaj situate, po ti shtojmë edhe faktin që edhe nenet në Kushtetutë që parashikojnë 

të drejtën e pronësisë dhe gjithcka tjetër që ka të bëjë me pronësinë, u hartuan në atë 

formë që të vinin në atë linjë që kishin paraprirë ligjet e mëparshme që rregullonin 

marrëdhëniet e pronësisë, dalim në konkluzionin që përjetojmë sot, se e drejta e 

pronësisë paraqet probleme të pazgjidhshme në lidhje me shpërndarjen e saj, apo në 

lidhje me pajisjen e qytetarëve me pronë, me kushtet që vendosi ligji, me cështjet e 

rikthimit të pronave ish-pronarëve legjitim etj si këto, sepse realisht këto janë 

shkaqet për të cilat, individët kanë kryer ankesa dhe padi, për të cilat në rastet më të 

shumta iu është dhënë e drejta. 

Për fat të keq, ajo që vihet re edhe nga materiali i punuar, është fakti që e drejta e 

pronës është e lidhur shumë ngushtë me sitemin politik që sundon në shtet (psh. 

Sistemi monist nuk lejoi pronën private), gjë e cila mund të shkaktojë një stanjacion 

dhe shpeshherë edhe prapambetje në legjislacionin e pronës, përsa i përket evoluimit 

të vazhdueshëm që ajo duhet të ketë. 
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Mendoj se e drejta e pronës, është guri themelor dhe baza kryesore që një shtet që një 

shtet të zhvillohet së tepërmi ekonomikisht. Nga ana tjetër në Shqipëri, konstatojmë 

një bum ndërtimesh, gjë që dëshmon për rritje në ekonomi, por e gjitha kjo në 

kuadrin e mosmarrjes parasysh të pronës private nga njëra anë, por nga ana tjetër 

edhe nga mosnxjerrja e pengesave, qoftë nga ana e shtetit, qoftë edhe nga ana e 

individëve. 

Konkluzion tjetër që mund të arrijmë është fakti që Kushtetuta në kuadrin e 

legjislacionit aktual, parashikon të gjitha masat e mundshme që kanë të bëjnë me 

mbrojtjen e së drejtës së pronësisë dhe nuk lë shteg për keqinterpretime në këtë 

fushë. Fakti që Kushtetuta është në përputhje të plotë me legjislacionin 

ndërkombëtar në këtë pikë, dëshmon për një frymë uniteti global në 

përpuethshmërinë e legjislacioneve me konceptet themelore të së drejtës së 

pronësisë. 

Gjithsesi, zgjidhja e plotë e së drejtës së pronësisë ende nuk mund të pretendohet, 

sepse vec këtyre që thamë më lart, ekziston edhe problemi i kompensimit. 

Megjithëse kjo e fundit është shprehur shumë qartë në Kushtetutë, përsëri operimi i 

saj në praktikë në lidhje me ish-pronarët e vjetër vazhdon të mbetet cështje e ditës në 

këtë fushë dhe zgjidhja e saj do të marrë pak kohë. Në lidhje me kompensimin, por 

tashmë në kushtet e cënimit të pronës, mendoj se Kushtetua ka bërë hapa prapa në 

krahasim me Dispozitat Kushtetuese pararendëse të Kushtetutës aktuale. Një tjetër 

fakt që të bie në sy është edhe harmonizimi i ligjeve që kanë në përmbajtjen e tyre të 

drejtat e pronësisë me ligjin themelor të shtetit, Kushtetutën. Gjithsesi sfidat që 

paraqet e drejta e pronësisë për të ardhmen janë të shumta dhe konsolidimi i 

legjislacionit ka ende mundësi të përmirësohet dhe kjo do të ndodhë gjithmonë duke 

respektuar të drejtat e gjithsecilit prej individëve që ka pretendime pronësie.   
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SIGURIA JURIDIKE SI PARIM DHE MEKANIZËM MBROJTËS I TË 
DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE DHE RESPEKTIMI NË 

ADMINISTRATËN SHQIPTARE 
 

Odeta Todorushi 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë 

Abstrakt 
Siguria Juridike është një parim i pashprehur i cili përshkon Kushtetutën e 

Republikës të Shqipërisë duke nisur që në preambul e në vazhdim. Në thelb përben 
një mekanizëm mbrojtës dhe garantues për zbatimin e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut nga vetë organet shtetërore. 

Ky është nje koncept relativisht i ri në drejtësi, i lidhur ngushtë me 
jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, por që me levrimin e 
tij në praktikë dhe në jurisprudencë, sot është pjesë shumë e rëndësishme e të drejtës 
të të gjitha vendeve demokratike europiane. Në të njëjtën linjë ka ecur edhe praktika 
gjyqësore shqiptare; në përmbajtje të arsyetimeve të vendimeve të saj Gjykata 
Kushetuese vë në dukje sigurinë juridike si një parim themelor të shtetit të së drejtës. 
Si i tillë, të gjitha hallkat e shtetit i nënshtrohen detyrimit për të respektuar këtë 
parim. Në këto kushte u është krijuar mundësia personave të cilët pretendojne së 
është shkelur siguria juridike në situatat e tyre konkrete, t’i drejtohen gjykatës për 
rivendosjen e të drejtave. Për sa më sipër mund të themi se siguria juridike bëhet më e 
dukshme pikërisht në rastet kur shkelet.  Ne Shqiperi, të gjithë jemi dëshmitarë të 
zhvillimeve shumë përmasore të legjislacionit në drejtim të garantimit të të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut dhe njëkohësisht të mekanizmave apo parimeve të 
lidhura me to, nga njëra anë, por edhe të cënimit të vazhdueshëm të tyre nga ana 
tjetër. Në një vend me një Kushtetutë kaq të përparuar për sa i përket të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut, përballja me situata të shpeshta ku është shkelur siguria 
juridike (në disa raste kur ceshtjet kundër shtetit shqiptar janë çuar në Gjykaten e të 
Drejtave të Njeriut, kjo e fundit në vendimin e saj ka evidentuar shkeljen e sigurisë 
juridike nga ana e shtetit), dëshmon për problemet e shoqerisë dhe shtetit në zbatimin 
dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore. Por në asnjë mënyrë nuk mund të 
jemi pesimistë mbi zhvillimet dhe të ardhmen pasi përherë e më tepër krijohen 
kushte favorizuese legjislative dhe ekzekutive për respektimin e sigurisë juridike si 
një parim bazë i shtetit ligjor demokratik. 
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SIGURIA JURIDIKE SI PARIM DHE MEKANIZËM MBROJTËS I TË DREJTAVE 

DHE LIRIVE THEMELORE DHE RESPEKTIMI NË ADMINISTRATËN 

SHQIPTARE 

 

Odeta Todorushi 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë 

 

 

“Ne, Populli i Shqipërisë, krenare dhe te vetëdijshëm për historinë tone, me përgjegjësi për te 

ardhmen, me besim te Zoti dhe /ose te vlera te tjera universale, me vendosmërinë për te 

ndërtuar një shtet te se drejtës, demokratik e social, për te garantuar te drejtat dhe liritë 

themelore te njeriut, me frymën e tolerancës dhe te bashkëjetesës fetare, me zotimin për 

mbrojtjen e dinjitetit dhe te personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e te gjithë kombit, 

për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore te 

popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thelle se drejtësia, 

paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë nder vlerat me te larta te 

njerëzimit, VENDOSIM KETE KUSHTETUTE… (Preambula e Kushtetutës te 

Republikës te Shqipërisë)707

Pikërisht ne preambulën e Kushtetueses, hartuesit e saj janë kujdesur te tregojnë 

thelbin e përmbajtjes te te gjithë ligjit themelor te vendit tone. Ne mënyre te 

pashprehur janë dhëne një sere parimesh mbi te cilat bazohet dhe funksionon shteti 

shqiptar. Një nder te cilat është edhe siguria juridike. 

 

 

Ç’eshte Siguria Juridike  

                                                           
707 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, faq, f. 1 nga 28. 1998.  
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Ashtu si shume koncepte te tjera filozofik- ligjore, termi siguria juridike, fillimisht e 

gjejmë ne mendimin juridik gjerman, por qe u lëvruar hap pas hapi nga 

jurisprudenca e Gjykatës Evropiane te Drejtësisë dhe me pas nga Gjykata Evropiane 

për te Drejtat e Njeriut. Fillimisht e gjejmë ne çështjen Kledingverkoopbedrijf de Geus 

in Uitdenbogerd kundër Robert Bosch GmbH dhe Maatschappij tot voortzetting 

Zaken's van der Firma Willem van Rijn, vendimi dt.06.04.1962 te Gjykatës 

Evropiane te Drejtësisë. 

Siguria juridike është një koncept i se drejtës qe duhet pare dhe kërkuar 

gjithmonë ne kuadër te shtetit ligjor ne vështrim te drejtave dhe lirive te njeriut. I 

konstatuar fillimisht si koncept ligjor nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane te 

Drejtave te Njeriut, me vone do te behej pjese e jurisprudencës te gjitha vendeve 

demokratike evropiane. Ne thelb Siguria juridike përben një parim-garanci 

kushtetues për zbatimin dhe respektimin e te drejtave te njeriut nga vete shteti. 

Thëne ndryshe; është një garanci për vazhdimësinë e marrëdhënies te rregulluar. 

Ligji duhet te krijoje besim te qytetaret, dhe kjo realizohet nëpërmjet sigurimit te 

vazhdimësisë se ushtrimit te drejtave te fituara. Shpesh vete legjislatori gjate 

nxjerrjes apo ndryshimeve te ligjeve me qellim përshtatjen e tyre me zhvillimin e 

shoqërisë, ndodh qe ne dispozita te caktuara te cenoje te drejtën e qytetareve për një 

vazhdimësi dhe parashikueshmeri ligjore, duke bere ndryshime te dëmshme apo qe 

krijojnë situate praktike ku mund te shkelen te drejtat themelore. Ne ketë kuptim 

cenohet shteti i se drejtës qe është ne thelb te çdo shteti demokratik evropian, pra 

garancia për qytetarin për një legjislacion qe i siguron vazhdimësi legjislacionit me te 

cilin janë rregulluar marrëdhëniet aktuale. dhe ndryshimin dhe përshtatjen e tyre pa 

cenuar apo pa prodhuar efekte negative për marrëdhëniet tashme te rregulluara.  

Por, ne asnjë mënyre siguria ligjore nuk duhet pare si një koncept absolut, 

prevalent, pasi duke qene pjese e sistemit te se drejtës ne tërësi, është pjese e një cikli 
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ku ka parime dhe te drejta themelore (te pandashme, te pa dhunueshme dhe te 

patjetërsueshme) por qe kane kufizime ne interesat e vete se drejtës dhe p.sh.  

interesat publike qe prevalon mbi atë individual. 

Duke qene një koncept qe rrjedh nga shteti i se drejtës shpesh nuk e gjejmë te 

sanksionuar shprehimisht neper legjislacionet evropiane (PS. ne Kushtetutën 

Franceze ne asnjë rast nuk flitet për sigurinë juridike, por nga interpretimet dhe 

jurisprudenca e Këshilli Kushtetues sot njihet si një parim kushtetues i shprehur 

veçanërisht ne preambulën e saj.), qe nëpërmjet jurisprudencës te institucioneve me 

te larta gjyqësore te këtyre shteteve është bere një element baze dhe shume i 

rendesishem ne mbrojtjen e demokracisë te një vendi. 

 

Siguria juridike ne te drejtën e Bashkimit Evropian 

Ne te njëjtën linje, mund te themi pa asnjë dyshim se siguria juridike përben 

një nga parimet baze edhe për te drejtën komunitare, ku duhet pare edhe si një 

mekanizëm për te realizuar ekuilibrin ne një organizëm komunitar ku nderveprojne 

interes te shteteve te ndryshme. Por pavarësisht se është pjese e legjislacionit te 

pjesës me te madhe te shteteve, ne vështrim te se drejtës komunitare paraqitet e 

ndryshme nga format e shprehjes qe paraqet ne shtete te veçanta, e karakterizuar 

nga zhvillimi i vazhdueshëm për vete evolucionin qe është duke pësuar komuniteti.  

Duhet thëne se fillimisht, për vete shtrirjen e komunitetit  ne fushën 

ekonomike, edhe siguria juridike lidhej me tepër me parashikueshmerin e ligjit ne 

ketë fushe, parevokueshmerine e tij, ne mënyre qe veprimtaria e shteteve apo 

individëve ne kuadër te legjislacionit te ishte e sigurte dhe e rregulluar ne një linje 

vazhdimësie. Por me fuqizimin me te madhe dhe te dy shtyllave te tjera te 

bashkëpunimit ndërmjet shteteve, siguria juridike përben një parim baze te 

pergjithshem ne gjithe legjislacionin komunitar.  
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Ne kuptim te sigurise juridike, duhet te theksojme si element te kuptimit te 

saj, qartesine e normave juridike, vecanerisht te atyre te cilat jane drejtperdrejt te 

aplikueshme.Qellimi i normave eshte te krijojne kushte te njejta (ose perafersisht te 

njejta) ligjore, per persona (fizike apo juridike) te cilet vijne nga tradita te ndryshme 

ligjore dhe kulturore. Mungesa e qartesise te ketyre dispozitave do te sillte me siguri 

veshtiresi ne aplikim dhe ne besueshmerine e qytetareve te bashkimit ne 

institucionet komunitare. Por gjithmone kjo pa cenuar autonomine  e shteteve ne 

aplikimin e te drejtes te tyre te brendshme 

Por sot situata paraqitet ndryshe, pasi mund te flasim per siguri juridike te 

shtrire dhe konsoliduar (gjithmone ne raport me shtrirjen e bashkimit mes shteteve) 

ne te gjitha fushat e veprimtarise komunitare. Me institucinet nderkombetare te 

dhenies te drejtesise, e shohim sigurine juridike edhe ne bashkerendimin e 

vendimeve te ketyre gjykatave me drejtesine e brendshme te shteteve. Pra keto 

vendime duhet te jene perfundimtare, ne kupimin e rregullimit te natyres te 

problemit duke mos lene ceshtje te pazgjidhura, te cilat rrjedhimisht sjellin pasoja ne 

zbatimin dhe interpretimin e legjislacionit edhe per gjykatat e shteteve. Ne kete 

kuptim bashkerendimi mes gjykatave te komuniteti dhe atyre te shteteve eshte i 

nevojshem dhe ne funksion te sigurise juridike te qytretare te BE. 

Qe me krijimin e Bashkimit Ekonomik Europian komuniteti ka krijuar nje 

legislacion te vetin, i cili duhej detyrimisht te integrohej ne shtete anetare dhe te ishte 

i detyrueshem per ta. Gjithashtu ne nenin 189 te traktatit percaktohej precedence e 

ligjti komunitar. E pare keshtu duket se kemi te bejme me nje prevalence te detyruar 

shteteve, per hir te bashkepunimit behet sakrifikimi i supremacies te shteteve. Por ne 

fakt vetem nepermjet krijimit te ketij rrjeti ndereuropian mund te sigurohet 

respektimi i disa parimeve kryesore ne thelb te se drejtes te shteteve demokratike. Te 

mos harrojme se kane qene pikerisht Gjykata Europiane e Drejtesise dhe Gjykata per 
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te Drejtat e Njeriut qe kane luajtur rol kyc ne interpretimin e kuptimit te te drejtave 

dhe lirive themelore te njeriut dhe rrjedhimisht edhe ne respektimin dhe mbrojtjen e 

tyre, pra edhe te parimeve baze te shtetit te se drejtes, si shteti ligjor apo siguria 

juridike. 

Siguria Juridike ne Legjislacionin Shqiptar 

Ashtu si theksuam edhe me lart,siguria juridike eshte nje koncept mjaft i ri ne 

Shqiperi,  sjelle ne vendimet e Gjykates Kushtetuese, e cila nga ana e saj ne 

arsyetimet e vendimeve i referohet Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut 

(Institucioni nderkombetar qe kujdeset per respektimin e Konventes Europiane te te 

Drejtave te Njeriut). Perhere e me shume ne ceshtje qe paraqiten per gjykim prane 

kesaj gjykate shohim te ngrihet pretendimi per shkelje te sigurise juridike. Ne 

vendimin nr.10 dt.19.03.2008 708

Siguria juridike, si koncept kushtetues i trajtuar disa herë nga praktika e deritanishme e 

Gjykatës Kushtetuese, përbën një nga elementët më esencialë të parimit të shtetit të së drejtës. 

Parimi i sigurisë juridike, përfshin, krahas qartësisë, kuptueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së 

sistemit normativ, edhe besimin tek sistemi juridik, pa marrë përsipër garantimin e çdo 

pritshmërie për mosndryshim të një situate të favorshme ligjore. Në këtë pikëpamje, duhet 

parë në çdo rast se në çfarë mase dhe deri ku besimi që ka qytetari në situatën e favorshme 

ligjore paraqitet i rëndësishëm për t’u mbrojtur dhe cilat janë arsyet për një mbrojtje të tillë. 

Ligjvënësi jo vetëm që ka të drejtë, por është i detyruar të rregullojë nëpërmjet akteve të veta 

me hollësi të drejtat e parashikuara në Kushtetutë. Vetëm ato të drejta, të cilat janë 

parashikuar si shprehimisht të pakufizueshme nuk është e mundur të preken nga ligjvënësi  

 gjykata shprehet:  

Pra mund te dallojme ketu disa karakteristika te ketij parimi kushtetues:  

                                                           
708 Vendimi Nr.10 dt.19.03.2008: Shoqata “Lidhja e Biznesmeneve te Lojrave Elektronike” pretendote se neni 2, 
pika e 3 e ligjit nr.9744, datë 28.05.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8701, datë 01.12.2000 “Për 
lojrat e fatit, kazinotë dhe hipodromet” i ndryshuar, është antikushtetues dhe si i tillë duhet të shfuqizohet, pasi 
cenon te drejten per veprimtari ekonomi, kufizimi i kesaj te drejte eshte bere pa nje proices te rregullt ligjor, 
shkelej parimi i sigurise juridike. Gj.K vendosi rezimin e kerkeses. 
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1. qartesia, kuptueshmeria dhe qendrueshmeria e sistemit normativ  

2. besimi tek sistemi juridik dhe vazhdimesia e tij 

3. ekzistenca e ketij parimi ne favor te garantimit te te drejtave nga vete shteti 

4. mundesia e kufizimit te te drejtave pa cenuar sigurine juridike 

 

Siguria juridike eshte nje parim kushtetues, por ashtu siç ndodh edhe me parime te 

tjera te dala nga interpretimi i ligjit me te larte te shtetit ate e gjejme te shprehur ne 

teresine e saj dhe jo ne nje api disa nene te caktuara. Ne vendimin nr.27/2010 Gj.K709

Duhet theksuar e ritheksuar se konstitucionalistet i kane dhuruar Shqiperise nje 

kushtetute shume te avancuar ne aspektin e lirive dhe te drejtave themelore, gje qe 

krijon mundesite me te mira per zhvillimin dhe permiresimin e te gjithe organizimit 

dhe funksionimit shteteror drejt demokratizimit. Dime se preambula e nje 

kushtetute eshte baza dhe permbledhja e saj; prandaj le veshtrim krahasues mes 

premabulave te Kushtetutes Shqipater me ate Franceze, si shteti i pare i cili ka 

sanksionuar ne menyre te shkruar te drejtat e njeriut. “Populli francez deklaron 

solemnisht besnikerine e tij ndaj te drejtave te njeriut dhe parimeve te sovranitetit 

kombetar, te percaktuar nga Deklarata e 1789, e konfirmuar dhe integruar nga preambula e 

kushtetutes te vitit 1946 dhe ne baze te te drejtave dhe detyrimeve ne Karten e Ambientit te 

vitit 2004. 

 

jep kete arsyetim: Parimi i sigurisë juridike del nga preambula e Kushtetutës në të cilën 

përshkruhen aspiratat e popullit shqiptar për një shtet të së drejtës, si edhe nga neni 4 i 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i cili përcakton se e drejta përbën bazën dhe kufijtë e 

veprimtarisë shtetërore. 

                                                           
709 Vendimi Nr.27 dt.26.05.2010: Gjykata e Larte dhe Avokati i Popullit kerkuan Shfuqizimi si të papajtueshëm 
me Kushtetutën i neneve 16 dhe 18 të Ligjit 9235, datë 29.07.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” i 
ndryshuar me Ligjin nr. 10207, datë 23.12.2009, GJ.K vendosi shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë të neneve 15 pika 1, germat c, ç, d, dh  dhe 16 të Ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për 
Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”, të ndryshuar me Ligjin nr. 10207, datë 23.12.2009. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

73
9 

Ne baze te ketyre parimeve dhe atij te lirise per vetvendosje te popujve, Republika u ofron 

teritoreve perjet detit qe tregojne vullnetin per te qene pjese te saj, institucione te reja te 

themeluara mbi idene e pergjithshme te lirise, te barazise dhe vllazerise, dhe te 

konceptuara ne qellim te zhvillimit te tyre demokratik.” - ne baze te saj gjejme 

respektimin e te drejtave te njeriut, te sovranitetit kombetar, te lirise dhe respektimin 

e te drejtave te popujve, tolerancen, shtetin demokratik dhe te se drejtes. 

Mund te themi se nje nga karakteristikat me te vecanta te ketij parimi eshte fakti 

se theksohet me fort prezenca dhe gjithepershirja pikerisht ne rastet e shkeljes, dhe 

ajo qe e  dallon nga te tjerat eshte fakti se  cenimet e ketij parimi vijne nga vete 

organet perberese te shtetit gjate zbatimit te se drejtes pozitive. Per kete arsye nuk 

mund te gjejme asnjehere cenimin e ketij parimni te shkeputur nga te drejta te tjera 

kushtetuese. Por siguria juridike nuk eshte e pakufizuar, shpesh pretendimi per 

shkelje te saj mund te jete i pabazuar dhe abuziv 

Siguria juridike eshte nje parim kushtetues i cili qendor i lidhur me parime te 

tjera brenda ciklit te se drejets te nje vendi, nuk ka kuptim te flasim per siguri 

juridike pa parimin e shtetit social, te shtetit te se drejtes, dhe pikerisht bashkejetesa 

e ketyre parimeve me njera tjetren e ben te pashmangsheme venmdosjen e 

kufizimeve ngaj vete atyre, ne menyre qe te mund te behet nje rregullim i drejte dhe 

i ekuilibruar i marredhenieve shoqerore. 

Siguria juridike ne raste specifike 

- Nje nder pikat me dinamike te te drejtes shqiptare eshte pikerisht ceshtja e 

pronave. Ne thelb qendron e drejta e prones private, si nje e drejte themelore, por qe 

ne zbatim ka hasur ne veshtiresi te medha. Ajo qe shohim sot neper gjykatat 

shqiptare eshte perplasia e dy paleve ne gjykim themeli per te ushtruar te drejta 

pronesie mbi te njejtat pasuri te paluajtshme per te cilat te dy palet disponojne tituj 

pronesie. Shperndarja dhe rishperndarja e tokave ne momente te ndryshme ne 
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zbatim te ligjeve te ndryshme, organzimi dhe riorganizimi i insitucioneve duke u 

dhene e hequr kompetenca atyre, ka bere qe te krijohen situata te cenimit te te 

drejtave per zgjidhjen e te cilave ka qene e nevojshme te shperhej Gj.K710

Nje tjeter moment delikat i situates te se drejtes ne Shqiperi ka qene dhe ne vitin 2011 

kur individet moren te drejten te percaktonin kombesine e tyre sipas vullnetit 

personal. Ne vendimin  

 Ne 

vendimin nr.17/2010 ka konstatuar si te papajtueshem me Kushtetuten te 

ndrushimeve te bera ne ligjin  nr. 9701, datë 02.07.2007 “Për disa shtesa e ndryshime 

në Ligjin nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

perkatesisht të paragrafit të dytë dhe të ttë të nenit 10 Shfuqizimin  si të 

papajtueshëm me Kushtetutën dhe të paragrafit të dytë të nenit 39/a të Ligjit nr. 

7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  gjithashtu edhe të 

Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.4, datë 21.11.2007, “Për miratimin e 

procedurës së fshirjes së regjistrimeve të kryera në kundërshtim me ligjin dhe të 

atyre, që krijojnë mbivendosje, në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 

Ku ne lidhje me sigurine juridike keto shtesa ne ligj dhe udhezimi i mesiperm jane 

pare si cenuese te te drejtave te te fituara ne menyre te ligjshme nga personat, si 

mosperfillese te ineteresave te ligjshme te tyre. 

nr.52/2011 Gj.K ka mare ne shqyrtim disa ceshtje qe vinin nga e Gjykatat e Rretheve 

Gjyqesore 

ku palet kerkonin ndryshimin e kombesise nga shqiptare ne malazeze apo greke 

duke e pare konceptin e kombesise si term jo juridik  por etnik dhe duke e 

percaktuar ate si nje detyrim per percaktimin ne regjistrat e gjendjes civile per te 

gjithe shtetasit shqiptare kjo perben kufizim per pakicat kombetare te cilat duhet te 

shprehin vullnetin e tyre per perkatesine kombetare. Duke treguar vendin e termit 

                                                           
710  Vendimi Nr.10 dt.19.03.2008 i Gj.K. 
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“kombesi” ne kushtetuten shqiptare, gjykata ka pare te arsyeshme te vere ne dukje 

se nuk duhet harruar lidhja e nje situate te tille dhe e drejta e pakicave kombetare 

per tu shprehur, edhe me parimin e sigurise juridike.   

Sigurine juridike e shohim edhe ne lidhje me parimin e gjese te gjykuar (res 

judicata). Vendimet gjyqesore kane per qellim te rregullojne marredhenie te caktuara 

ne menyre qe personat, fizike apo juridike qofshin, te mund te ushtrojne te drejtat e 

tyre te ligjshme pa u shqetesuar nga persona te tjere. Pikerisht kur nje vendim ka 

mare forme te prere kjo situate do te konsiderohet perfundimisht e rregulluar dhe 

nuk mund te vihet me ne dyshim zgjidhja e dhene (kjo pasi ligji ka siguruar mundesi 

te ndryshme ankimi, dhe rishikimi te vendimeve ne menyre qe marredheniet 

specifike te rregullohen ne perputhje dhe pa shmangie nga ligji, me qellim qe te jene 

ne respektim te te drejtave te njeriut dhe te mos mund te goditen me vone per 

parregullsi). Ne veshtrim te sigurise juridike kjo do te thote se cenimi i nje 

marredhenieje te rregulluar me vendim gjyqesor te formes te prere cenon 

drejtperdrejt bindjen per vazhdimesi te ketyre marredhenieve te rregulluara, per 

institucionalizimin e shtetit.711

Ashtu si thame edhe me lart, siguria juridike eshte e lidhur ngushte edhe me te 

drejten per nje proces te rregullt ligjor, qe nenkupton nenshtimin ndaj rregullave 

procedurale te percaktuara nga ligji ne cdo proces gjyqesor apo administrativ. Psh. 

mos respektimi i procedures per nxierrjen e nje vendimi te caktuar administrativ 

perben shkelje te se drejtes per nje proces te rregullt ligjor, por kur nga mos 

respektim ka ardhur si pasoje cenimi i nje te drejte te vendosur me pare ne perputhje 

me ligjin dhe te cilen poseduesi e ka ushtruar ne menyre te ligjshme, mund te flasim 

 (shiko vendimin nr.24 dt.12.11.2008 te Gj.K).  

                                                           
711 Vendimi Nr.24 dt.12.11.2008 i Gj.K: Pavllo dhe Maria Kisi pretenduan se vendimet e Gjykatës së Apelit Tiranë 
dhe të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, kanë cenuar parimin e sigurisë juridike sepse bien në 
kundërshtim me qëndrimin e mbajtur nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në vendimin nr.56, datë 
23.09.2002, dhe se eshte cenuar e drejta e gjykimit nga nje gjykate e krijuar me ligj (trup gjykues). Gjykata vendosi 
shfuqizimin si antikushtetues te vendimeve ojekt kundershtimi 
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per cenim te sigurise juridike. Por siguria juridike eshte e dallueshme edhe ne shume 

momente te tjara te para nga gjykatat dhete sjella ne jurispudencen e tyre. 

E c’mund te themi per sigurine juridike ne Shqiperi? Besoj se nuk ka me asnje 

dyshim se legjislacioni shqiptar eshte mjaft i favorshem per rritjen dhe zhvillimin e 

nje shteti demokratik me te gjitha karakeristikat e tij. 

Fakti qe te drejtat dhe lirite themelore te njeriut jane te integruara ne kushtetute 

tregon se ne fund te fundit ky shtet e ka tashme te percaktuar qarte drejtimin ndaj 

zhvillimit si nje vend demokratik evropian. Por trashegimia e nje historie shteterore 

te veshtire, me sistemin e drejtesise qe ka pesuar ndryshime jo vetem te medha por 

rrenjesore, rindertimi i shtetit me nje tjeter fryme dhe me mundesine per t’ia nisur 

nga e para, kane rezultuar shpesh me ndikim negativ duke e ngadalesuar shume 

procesin drejt demokratizimit. Ne kete kendveshtim siguria juridike eshte nje parim 

por edhe garanci kushtetuese e te drejtave dhe lirive themelore ne procesin e 

zhvillimit te vendit.  
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SHQIPTARËT E MAQEDONISË DHE AKSESI NË EDUKIM, TRAJNIM DHE 

PUNËSIM, NËN KËNDVËSHTRIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

Nertil BËRDUFI1, Parid PLAKU2 

1Asistent Kërkimor, Departamenti i Drejtësisë, Universiteti Bedër, Shqipëri 

2 Student Masteri, Business Law, Fakulteti I Drejtësisë Tirane, Albania 

Abstrakt 

Parimi bazë i të drejtave të njeriut bazohet në parimin: "Të gjithë njerëzit janë të 

barabartë dhe kanë vlera të njëjta " Kështu thuhet në shumicën e dokumenteve mbi 

të drejtat e njeriut të miratuara nga Kombet e Bashkuara dhe nga dokumentet e tjera 

rajonale për të drejtat e njeriut, rregulloret e BE-së etj., ndërsa është detyrë e 

shoqërisë për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Në anën tjetër ka shumë shkelje të 

drejtave të njeriut në mbarë botën. Diskriminimi dhe trajtimi johuman i individëve 

janë ende të pranishme në shumë shoqëri. Bazuar në këtë dhe ngjarjet e fundit që 

kanë ndodhur në Maqedoni midis maqedonasve dhe shqiptarëve te Maqedonisë, 

ishte shkaku inkurajues për të bërë këtë studim. Shqiptarët janë pakica më e madhe 

etnike në këtë vend dhe një pjesë e rëndësishme drejt integrimit në BE, zhvillimit 

social dhe politik të këtij vendi. 

Ky artikull përpiqet të nxjerr në pah çështjet me të cilat po përballen Shqiptarët e 

Maqedonisë si dhe lidhjen dhe aksesin e lirive të tyre civile, të tilla si të drejtat 

politike, ekonomike, fetare, kulturore dhe sociale. Këto të drejta themelore janë 

sanksionuar në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut (10 dhjetor 1948), 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (3 shtator 1953), si një mbrojtje 

ndërkombëtare, si dhe Marrëveshja e Ohrit, si një garanci e brendshme e Shqiptarëve 

të Maqedonisë. 

Fjalët kyçe: shqiptarë-maqedonas, Maqedonia, diskriminimi, të drejtat e njeriut, 

Marrëveshja e Ohrit. 
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1- Kuadri Ligjor Institucional 

Kuadri ligjor-institucional i sotëm për mbrojtjen e pakicave në të gjitha Republikat 

ish-jugosllave federale mori formë më të qartë nga ngjarjet që rrodhën nga 

shpërbërja e shteteve që përbënin Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë 

dhe nga konfliktet e dhunshme etnike. Tashmë me shpërbërjen e RSFJ-së gjatë vitit 

1991, Kroacia dhe Maqedonia ishin vetë deklaruar si "Shtete Nacionale" nga shumica 

etnike e popullsisë dhe adaptuan dispozitat kushtetuese për mbrojtjen e pakicave 

minoritare. Kushtetuta e re e Maqedonisë e vitit 1991, bazuar në idenë e një modeli 

"qytetarie i organizimit shtetëror, duke ruajtur të drejtat gjuhësore të minoriteteve 

vis-à-vis në administratën shtetërore dhe në shkollat publike gjithashtu edhe të 

drejtat individuale liberale për të ruajtur identitetin dhe kulturën e tyre, por jo për 

përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e tyre politike. 

Në Republikën e Maqedonisë, kërkesat e separatistëve etno-territoriale u rregulluan 

përmes Marrëveshjes së Ohrit. Ajo synonte të përfshinte shqiptarët dhe pakicat e 

tjera në qeveri nëpërmjet ndarjes së pushtetit, dhe në zgjerimin e grupit të tyre dhe të 

drejtave individuale. Por edhe tani, pas dhjetë vjetësh të marrëveshjes, ka ende 

shumë boshllëqe institucionale në shkallën e decentralizimit të pushtetit në lidhje me 

reformën e kurrikulës në arsim, në përmirësimin e shërbimeve sociale për të 

mbështetur integrimin shoqëror, në debatin publik mbi vendimet që prekin grupet e 

ndryshme etnike dhe në shumë fusha të tjera.712

Sipas Marrëveshjes së Ohrit bazuar në parimin e ri-përfaqësimit të barabartë, 

përqindja e etnikëve shqiptarë të punësuar në institucionet publike duhet të arrijnë 

mbi 25%, por ende shumë institucione ende nuk e përmbushin këtë kusht. Shoqëria 

maqedonase mund të përshkruhet si në të njëjtën kohë multietnike, shumëkombëshe 

dhe multikulturore. Në shoqëri të tilla rreziku i konflikteve etnike është veçanërisht i 

 

                                                           
712Interethnic relations in Macedonia: People Centered Analyses, Mirjana Maleska 
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lartë në qoftë se qeveria neglizhon ose diskriminon grupet minoritare.713

Shoqëria maqedonase përbëhet nga maqedonasit etnik, të cilët janë shumica, dhe 

Kushtetuta e të cilëve u referohet atyre. Komunitetet janë terma të rezervuara për 

shqiptarët, turqit, romët, serbët, vllahët dhe boshnjakët. 

 Në vitin 

2001 vendi përjetoi një konflikt të armatosur midis qeverisë qendrore dhe 

shqiptarëve etnikë. Konflikti përfundoi në gusht të vitit 2001 me nënshkrimin e 

Marrëveshjes së Ohrit. 

Në mënyrë që të shmanget termi minoritet, i cili nënkupton diskriminimin, mund të 

themi që marrëdhëniet e brendshme midis maqedonasve, shqiptarëve dhe pakicave 

të tjera etnike kanë mbetur çështja më e ndjeshme që ndikon në stabilitetin dhe 

sigurinë e vendit, si edhe perspektivën e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. 

Pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, tensionet etnike u zvogëluan për pak 

kohë, megjithatë, ligjet për përdorimin e gjuhës shqipe dhe ligji për përdorimin e 

simboleve kombëtare kanë provuar që ajo të jetë e diskutueshme. Kjo marrëveshje 

nuk njeh kërkesat e shqiptaro - maqedonasve për një "shtet binacional", megjithatë 

përforcoi të drejtat gjuhësore duke futur si dispozitë "përfaqësimin e barabartë etnik" 

për shërbimin civil dhe parashikoi decentralizimin nëpërmjet transferimit të 

kompetencave tek autoritetet vendore dhe një ri-vizatim të linjave të kufijve të 

komunave. Çështja e parë janë problemet ekonomike dhe pasojat diskriminuese të 

sistemit ekonomik, e dyta është rishpërndarja e burimeve publike dhe të pushtetit 

politik përmes përfaqësimit të barabartë, të decentralizimit dhe të tjera politika jo-

diskriminuese, dhe e treta roli i partive politike dhe liderëve dhe i katërti është 

perceptimi i marrëdhënieve ndëretnike përmes frikës, mosbesimit dhe paragjykimit. 

                                                           
713Macedonian society is composed of ethnic Macedonians, who are a majority, and to whom the term people in 
the Constitution refers. Communities (or members of communities ) are terms reserved for the ethnic Albanians, 
Turks, Roma, Serbs, Vlachs and Bosnians. In order to avoid the term minority, which suggests discrimination, the 
euphemism communities not in the majority is used. 
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1. Problemet e vetë perceptimit dhe "definicionit" parë në këndvështrimin e 

standardeve ligjore ndërkombëtare 

Me përkufizim e një "grupi etnik", ka dy mundësi. Grupet etnike janë përcaktuar 

duke iu referuar të ashtuquajturave shënjestrave "objektiv" siç është gjuha ose feja që 

një grup i caktuar ta kenë të përbashkët ose "subjektive" me vullnetin e tyre të lirë 

për të qëndruar së bashku (si një grup).714

Megjithatë, në lidhje me predispozitat ideologjike të liberalizmit politik, askush nuk 

duhet të detyrohet që i përkasin një grupi të caktuar etnik. Përderisa, të gjithë duhet 

të kenë të drejtën e tyre individuale të refuzojnë çdo atribuim etnik. Kjo qasje 

reflektohet në tekstin e Nenit 3 të Konventës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare e 

cila është ratifikuar nga të gjitha vendet që kanë këtë shqetësim. Çdo person që i 

përket një pakice kombëtare do të ketë të drejtën të zgjedhë lirisht që të trajtohet apo 

të mos trajtohet si i tillë dhe asnjë disavantazh nuk do të rezultojë nga kjo zgjedhje 

ose nga ushtrimi i të drejtave të cilat janë të lidhura me këtë zgjedhje.

 Gjendja juridike përsa i përket grupeve 

etnike është shqetësuese, megjithatë, këto dy aspekte mund të ndahet. Në bazë të një 

përkufizimi të tillë "objektiv", çdo person ose qytetar me këto karakteristika 

"objektive" më pas do ti "përkasin" një grupi etnik dhe të drejtat e veçanta për 

anëtarët e grupeve të tilla të sanksionuara në kushtetutë. 

715

                                                           
714Shih Joseph Marko, Equality and Difference: Political and Legal Aspects of Ethnic Group Relations, in Franz 
Matscher (ed.), Vienna Encounter on Some Current Issues Regarding the Situation of National Minorities, Kehl 
1997, pp 69 – 97 (available at: 

 Në 

Maqedoni, regjistrimi i vitit 2002 i dha fund një grindjeje të gjatë dhe të 

qëndrueshme në mes liderëve shqiptarë dhe qeverisë maqedonase në ndarjen e 

përgjithshme të popullsisë shqiptare të Maqedonisë. Rezultati prej 25%, për shkak të 

www.uni-graz.at/suedosteuropa). 
715Shih Marc Weller (ed.), The Rights of Minorities. A Commentary on the European Framework Convention for 
the Protection of National Minorities, Oxford 2005, pp 639 – 648. 

http://www.uni-graz.at/suedosteuropa�
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procedurës së regjistrimit të drejtë, të njohur tashmë nga të gjithë aktorët, regjistrimi 

në një masë të madhe ka kontribuar në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në 

procedurën e zbatimit të përgjithshëm të Marrëveshjes së Ohrit. Popullsia shqiptare 

jeton e përqendruar territorialisht në pjesët veriperëndimore të vendit, duke i lejuar 

ata të kalojnë një prag prej 20% për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në 

ato territore dhe në disa komuna edhe ata përbëjnë shumicën dominuese në 

vetëqeverisjen lokale. Shqiptarët – maqedonas përbëjnë shumicën absolute të 

popullsisë, liderët e tyre politikë nuk i kuptojnë ata si një "minoritet", por si një 

"popullsi përbërëse" ose Shtet - formimin e kombit mbi një kërkesë "barazia 

institucionale", d.m.th., të drejtën e barabartë mbi të gjitha vendimet politike, jo 

vetëm lidhur me grupin e tyre etnik, por me shtetin dhe shoqërinë. 

2. Përkatësia Etnike 

 

Tabela më poshtë jep shpërndarjen sipas përkatësisë etnike të shoqërisë si e tërë 

(shih tabelën 1).716

Tabela 1: Përkatësia etnike 

 

Përkatësia Etnike Frekuenca Përqindja 

Maqedonasit 637 67.5 

Shqiptare 210 22.2 

Të tjerët* 96 10.2 

                                                           
716ASipas censusit te 2002, Macedonia has a population of just over two million people. Broken down into ethnic 
groups: 64.2% (or 1,297,981) are Macedonians, 25.2% (or 509,083) are Albanians, 3.9% are Turks, 2.7% ar Roma, 
1.8% are Serbs, 0.8% are Bosnians, 0.5% are Vlachs, and 1.0% are “others”. The country's two major Religions are 
Orthodox Christianity and Islam. There is a general correlation between ethnicity and religious affiliation – the 
majority of Orthodox believers are ethnic Macedonian, and the majority of Muslim believers are Ethnic 
Albanians and Turks. Approximately 65% of the population is Macedonian Orthodox, and 32% is Muslim. Other 
groups include Roman Catholics, members of various Protestant denominations, and Jews. 
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Totali 943 100 

Burimi: PCA Household Survey September 2009 

*"Të tjera" përfshin: Turq 3.8%, Romët 3.7%, Serbët 1.3%, dhe Vllahët 0.1%. 

Feja është një pjesë e rëndësishme e përkatësisë etnike, dhe Figura 1 paraqet ndarjen 

e etnisë me fenë. Ka një bashkëveprim të qartë midis etnisë dhe besimit fetar. 

Pothuajse të gjithë maqedonasit etnik në këtë anketim janë të besimit ortodoks 

krishterë, ndërsa të gjithë shqiptarët etnikë në këtë anketim janë të besimit 

mysliman. Ndër grupet e tjera etnike shumica deklarojnë besimin e tyre si 

myslimane. 

Figura 1: Etniteti sipas përkatësisë fetare 

 

Source: PCA Household Survey September 2009 

 

Për sa i përket rajoneve që ata popullojnë, maqedonasit kryesisht banojnë në Vardar, 

në Pelagonia Lindore dhe Juglindore, dhe rajonet e Shkupit. Shqiptarët janë të 

përqendruara në rajonin e Pollogut, dhe ka një numër të konsiderueshme në rajonet 

jugperëndimore dhe verilindore si edhe në rajonin e Shkupit. Turqit kryesisht 

banojnë në jugperëndim, në juglindje, Pollog dhe në rajonin e Pellagonisë. 

Përqendrimi më i madh i romëve është në Shkup dhe në rajonet e Lindjes, ndërsa 

serbët janë përqendruar kryesisht në rajonet verilindore dhe të Shkupit (Figura 2). 
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Figure 2: Ethnicity by region 

 

*Source: State Statistical Office. 

3. Diskriminimi 

 

“Historia e të drejtave të njeriut shumë shpesh thuhet të jetë përcjellë nga një linjë 

dokumentesh, deklaratash revolucionare të drejtave të njeriut, të përcjella nga 

dokumente kushtetuese dhe ligje mbi të drejtat e njeriut, të cilat shpesh kanë 
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përmbajtur disa lloje të kufizuara të drejtave dhe kanë shkuar duke u bërë gjithnjë e 

më të hapura në aspektin e të drejtave të njeriut nga fundi i Luftës së Dytë 

Botërore”.717 “Çlirimi i skllevërve, çlirimi i hebrenjve, emancipimi i katolikëve në 

Angli dhe Irlandë, emancipimi i bujkrobërve në Rusi dhe emancipimi i gruas, janë të 

gjitha periudhat e historisë së të drejtave të njeriut dhe qytetarëve, që konsiderohen 

si histori e heqjes së statusit diskriminues në të mirë të një shkalle më të madhe të 

drejtave të barabarta”.718

Problemit të diskriminimit vazhdimisht iu është kushtuar një trajtim mjaft i gjerë 

nga teoricienë, hulumtues dhe nga e drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. 

Shumë konventa dhe deklarata ndërkombëtare dhe regjionale janë hartuar për të 

ndaluar dhe luftuar llojet e ndryshme të diskriminimit. Edhe legjislacionet përkatëse 

të shumë vendeve, po ashtu edhe legjislacioni maqedonas e ka të rregulluar 

juridikisht ndalimin e diskriminimit. 

 

Shumë organizata dhe mekanizma tjera ndërkombëtare gjatë punës së tyre janë 

përpjekur të përkufizojnë termin diskriminim. Mirëpo, edhe përkundër kësaj pune 

dhe përpjekjeje, ende nuk ekziston ndonjë përkufizim unik përsa i përket 

diskriminimit. Disa konventa, raporte dhe dokumente tjera ndërkombëtare dhe 

rajonale e përkufizojnë diskriminimin vetëm në fusha të caktuara dhe jo si tërësi. 

Prandaj, duke pasur parasysh këtë çështje është shumë e vështirë të nxirret një 

përkufizim i vetëm për diskriminimin. Kjo gjë pohohet nga shumica e autorëve, të 

cilët merren me problematikën e diskriminimit. Në teori, diskriminimi është 

përkufizuar në mënyra të ndryshme. Diskriminimi është veprim i të bërit apo njohjes 

së dallimeve arbitrare ndërmjet njerëzve. Me diskriminim zakonisht kuptojmë aktin 

                                                           
717Gerald Stourzh, “The Place of Nondiscrimination in the History of Human Rights”, Human Rights Law Journal, 
Vol. 25, No.1-4, 29 October 2004, fq.2. 
718Gerald Stourzh, “The Place of Nondiscrimination in the History of Human Rights”, Human Rights Law Journal, 
Vol. 25, No.1-4, 29 October 2004, fq.3. 
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e dyshimit apo urrejtjes irracionale, të drejtuar ndaj grupeve të veçanta të njerëzve, të 

tilla si gratë apo grupet e pakicave racore apo fetare.719

 

 

3.1 Mos diskriminimi si e drejtë e rregulluar ndërkombëtarisht 

E drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut është e drejtë e cila përbën obligim 

ndërkombëtar për shtetet palë dhe e cila aplikohet në të gjitha vendet palë të 

konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Si rrjedhojë e kësaj, me 

nënshkrimin dhe ratifikimin e një konvente ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 

vendi përkatës merr përgjegjësinë në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, garantimin, respektimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut të përmbajtura në atë konventë. Gjithashtu, me nënshkrimin e 

konventave apo ratifikimin e tyre, shteti merr obligime që të përgjigjet në rastet e 

shkeljes së të drejtave të njeriut që ndodhin në territorin e tij. Në grupin e rregullave 

të së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat duhet të aplikohen në 

vendet palë, bëjnë pjesë një numër i madh dokumentesh ndërkombëtare të 

miratuara nga Kombet e Bashkuara (OKB) dhe dokumente regjionale. 

Burimet apo traktatet mbi të drejtat e njeriut mund të veçohen në katër kategori720

Konventat e përgjithshme që kanë të bëjnë me të gjitha apo me një pjesë më të 

madhe të të drejtave të njeriut, të miratuara në nivel botëror apo rajonal si: Paktet e 

OKB-së, Konventa Evropiane, Konventa Amerikane dhe Karta Afrikane. 

: 

Konventat speciale që kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave të caktuara të njeriut, 

p.sh konventa kundër gjenocidit, konventa lidhur me krimet e luftës, konventa për 

ndalimin e torturës, ndalimin e skllavërisë etj. 

                                                           
719Eralda Methasani, Gjylieta Mushkolaj and Teodor S. Orlin, Human Rights Glossary, Leoprint, Prishtinë 2002, p. 
39. 
720Për më tepër shih: Raija Hanski & Marku Suksi, Introduction to Human Rights Protection, University ABO 
Academy, Turku, Finland, 1999 fq. 37 
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Konventa për mbrojtjen e grupeve të caktuara me nevoja speciale, apo të veçanta si: 

refugjatët, gratë, fëmijët etj. 

Konventat për parandalimin e diskriminimit në baza racore, gjinore, lidhur me 

diskriminimin në arsim, punësim, profesion etj. 

 

Ndër aktet më të njohura mbi të drejtat e njeriut me karakter ndërkombëtar janë: 

Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut, Miratuar dhe shpallur nga Asambleja 

e Përgjithshme e OKB-së me Rezolutën e saj 217A (III) të 10 dhjetorit 1948. 

Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR) miratuar dhe e 

hapur për nënshkrim e ratifikim nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së me 

Rezolutën 2200A (XXI) të 16 dhjetorit 1966 dhe që ka hyrë në fuqi me 23 Mars 1976. 

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Sociale Ekonomike dhe Kulturore e 16 

dhjetorit 1966. 

 

Aktet më të rëndësishme rajonale për të drejtat e njeriut janë: 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Miratuar nga Këshilli i Evropës më 4 

nëntor të vitit 1950 në Romë, 

Konventa Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut (ACHR), nënshkruar në 

Konferencën e Specializuar Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut, San Jose, Costa 

Rica, 22 nëntor 1969, hyrë në fuqi më 18 korrik 1978, 

Marrëveshja e Ohrit, e nënshkruar në 13 Gusht 2001, si rezultat I konflikteve të 

armatosura ndëretnike në Maqedoni e cila zgjati nga Janari deri në Gusht 2001.721

 

 

Parimi i mos diskriminimit dhe barazisë janë disa nga parimet bazë të së drejtës 

ndërkombëtare. Ato janë pjesë e shumicës së instrumenteve ndërkombëtare për të 

                                                           
721Ohrid agreement and minority communities in Macedonia, SVETOMIR ŠKARIĆ 
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drejtat e njeriut.722

Përveç akteve ndërkombëtare të obligueshme (konventave) ekzistojnë edhe shumë 

akte tjera jo obliguese, të cilat janë nxjerrë dhe nxirren nga organizata të ndryshme 

për të drejtat e njeriut, të cilat vazhdimisht merren më çështje të të drejtave të njeriut, 

ndalim e luftim të diskriminimit. Shtetet palë janë përgjegjëse për zbatimin dhe 

respektimin e këtyre konventave. 

 Shtetet janë të obliguara për të mbrojtur njerëzit nga diskriminimi 

dhe ky obligim nuk është i kufizuar vetëm në sektorin publik por po ashtu edhe në 

atë privat, ku sot në shumë raste diskriminimi është një fenomen prezent. Në rastet 

si këto, qeveritë duhet të kenë mekanizma efektiv ligjor për të parandaluar 

diskriminimin dhe për të dënuar kryerësit e tij. 

 

4. Aksesi në Arsim dhe trajnim 

 

Nga vëzhgimi i bërë përsa i takon aksesit në arsim është arritur në përfundimin se të 

gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një sistem arsimor publik të plotë duke 

filluar nga ai parashkollor në atë universitar është një parim dhe garanci e 

përcaktuar për çdo individ në Kushtetutë. Megjithatë, qasja e lirë dhe jo-

diskriminimi në lidhje me origjinën etnike ose kombëtare në fushën e arsimit nuk 

mund të garantojë ruajtjen e identiteteve etnike dhe pluralizmit kulturor në veçanti 

të grupeve të vogla, nëse kjo është e kufizuar në sferën private dhe të mësuarit e 

gjuhës nënë për minoritetin lënë nga paraardhësit. Nëpërmjet urbanizimit dhe 

industrializimit të punësuarit e minoriteteve ndodhen nën presionin e fortë për t'u 

përshtatur në gjuhën dhe kulturën e shumicave përkatëse. Kjo tendencë e 

përgjithshme e "modernizimit", e cila mund të vërehet në nivel global, u intensifikua 

                                                           
722Curtis F.J. Doebbler, International Human Rights Law: Cases and Materials, CD publishing 2004, fq. 373 
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në mënyrë drastike në vendet e Ballkanit Perëndimor nga luftërat shpërthyen në 

vitet 1990 të cilat krijuan një atmosferë e përgjithshme të homogjenizimit kombëtar. 

Mbrojtja e minoriteteve dhe diversiteti kulturor, si pajtimi etnik janë vlera të forta 

evropiane të mishëruara në dokumentet e Këshillit të Evropës siç janë; Konventa për 

Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe Karta Evropiane Rajonale për Gjuhët e 

Minoriteteve – të dyja këto karta janë ratifikuar nga të gjitha vendet e interesuara, 

kriteret e Kopenhagenit për zgjerimin e BE, dhe në marrëveshjet e paqes dhe 

kushtetutave të Kroacisë, BeH, Serbi, Mal i Zi, Kosovë, dhe Maqedoni. Pra, shtrohet 

pyetja, se si këto vlera ligjore dhe qëllimet mund të arrihet përmes edukimit. 

 

4.1 Format e ndryshme të arsimit të minoriteteve: mbrojtja e minoriteteve dhe 

edukimi ndër-kulturor 

Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ofrojnë forma të ndryshme të arsimit të 

minoriteteve në sistemet e tyre ligjore. Megjithatë, përshkrimi juridiko-institucional 

siç tregojnë raportet vendit, në vetvete nuk të lejojë për konkluzione të përgjithshme 

për aq kohë sa nuk ka “modele ideale” apo modelet instruktuese janë ndërtuar për të 

siguruar një krahasim bazë. Prandaj, bazuar në raportet e vendeve ne mund të 

dallojmë modelet e mëposhtme të "arsimimit të minoriteteve"723

                                                           
723Tove Skutnabb-Kangas, Commentary: The status of minority languages in the education process, in Filling the 
Frame. Five years of monitoring the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council 
Europe Publishing 2004, pp252 – 254 gives the following definitions: A language shelter program is a model 
where minority children are instructed through the medium of their own mother tongue, where the teacher is bi-
lingual with the majority language offered as a second language. In contrast, a transitional program is a model, 
where minority children are initially instructed through the medium of their mother-tongue for a few years until 
they learn the majority language better. A submersion model is a program, where minority children are forced 
to accept instruction through the majority/foreign language in „mixed“ classes, where the teacher does not 
understand the mother-tongue of the minority children. In the two-way bilingual (or dual immersion) model 
children from both the majority and minority population choose to be instructed by a completely bilingual 
teacher initially mainly through the medium of a minority language (90-10%) or through both languages (50-
50%).  

: 
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A Kurrikula e shkollave mësohet në gjuhën e minoritetit. Kjo zakonisht arrihet 

me krijimin e shkollave ose klasave të veçanta për mësimin në gjuhën e minoritetit. 

Shumë shpesh këto shkolla apo klasa kanë qasje të kufizuar vetëm për nxënësit e 

grupeve të minoritetit apo për ata që janë të rrjedhshëm në gjuhën e minoritetit që në 

momentin që shihet si një “masë mbrojtëse” e nevojshme. Pikërisht për këtë arsye 

është kontestuar shpesh ku dhe nën cilat kushte nxënësit e një shumica përkatëse 

popullsie duhet të kenë akses apo qasje. 

B E gjitha kurrikula mësimore "e rregullt" në shkolla mësohet në gjuhën e 

shumicës. Nxënësit e minoriteteve, do të kenë mundësinë të ndjekin mësimet shtesë 

ose orë në të cilën ata mund të mësojnë gjuhën e tyre amtare dhe për të marrë 

mësime shtesë në historinë dhe kulturën e grupit të tyre. Përsëri ky "model" çon si 

rregull në një ndarje të fëmijëve përgjatë ndasive etnike pasi shumë shpesh vetëm 

nxënësit e pakicave janë të interesuar për të marrë pjesë në klasa të tilla me orë 

shtesë. 

C Modeli i tretë mund të quhet "Arsimi dygjuhësh" stricto sensu. Përsëri ka një 

larmi të madhe në format e edukimit dygjuhësh të cilat nuk mund të jetë fikse in 

abstracto nga raportet e vendit. Megjithatë, është e nevojshme të përcaktohet se duhet 

të flasim për "arsim dygjuhësh" vetëm në qoftë se kurrikula e programit "bazë" të 

mësohet në të dyja gjuhët dhe jo vetëm ato me interes për minoritetin, d.m.th. gjuhën 

dhe kulturën e tyre, dhe nëse të dyja gjuhët janë përdorur në të njëjtën klasë pa 

ndarje sipas lëndëve. 

Duke marrë në konsideratë këto "modele", një krahasim midis sistemeve 

institucionale të vendeve të Ballkanit Perëndimor zbulon se në të gjitha shkollat 

fillore dhe të mesme modelet A) dhe B) janë në përdorim, ndërsa modeli C) është 

përjashtim i rrallë. 
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Gjithashtu Maqedonia siguron një sistem të plotë të drejtash institucionale për të 

gjitha nivelet e arsimit me akses të lirë. Arsimimi në gjuhën amtare për minoritetet 

është marrë ose nëpërmjet modelit A) ose modeli B), por ka edhe shkolla dhe klasa të 

ndara fillore dhe të mesme të vendosura për shqiptarët. Në fakt ky nuk është një 

edukim i vërtetë dygjuhësor. 

Me themelimin e Universitetit privat SEE "tri gjuhësh" i cili siguron mësimdhënien 

në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze, dhe së fundi, Universiteti Shtetëror në 

Tetovë i krijuar në vitin 2004 në mënyrë që të "legalizojë" situatën e mëparshme, 

duket se ky konflikt është zgjidhur. 

Maqedonia është vendi i vetëm në rajon që ka krijuar një kuotë të caktuar etnike për 

nxënësit minoritare. Megjithatë, siç tregojnë shifrat e regjistrimit dhe braktisjes, 

sistemi i kuotave nuk funksionon. Vetëm me zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe 

themelimin e universiteteve të tjera në Tetovë, numri i nxënësve dhe studentëve 

shqiptarë do të rritet shtatë herë. Mungesa e gjuhës amtare apo arsimimi dygjuhësor 

nuk ofrojnë siguri për ruajtjen e diversitetit kulturor. 

Sidoqoftë, ky argument çon në një keqkuptim në lidhje me pyetjen e përgjithshme 

nëse gjuha amtare e arsimimit apo arsimi dy-gjuhësor i shërben qëllimit të mbrojtjes 

së minoriteteve dhe diversitetit kulturor. 

5. Aksesi në tregun e punës 

5.1 Problemet konceptuale kushtetuese dhe ligjore 

Për shkak të proceseve të shtet-formimit mbas luftërave në disa prej vendeve të 

Ballkanit Perëndimor, përshkrimi dhe analiza e kuadrit ligjor institucional për 

tregun e punës mund të ndahen midis sektorit publik dhe privat në njërën anë, dhe 

tregut formal dhe informal të punës në anën tjetër. 
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Sistemet kushtetuese të Kroacisë, Bosnjë - Herzegovinës, Maqedonisë dhe Kosovës 

sigurojnë një përfaqësim proporcional të bashkësive etnike jo vetëm në qeverisje, por 

edhe në të gjithë shërbimin civil. Prandaj, sistemet ligjore të këtyre vendeve si një 

mjet afirmativ724

Të gjitha vendet, përfshirë edhe Maqedoninë kanë një legjislacion modern anti-

diskriminues si për sektorit publik ashtu edhe atë privat. Sipas standardeve ligjore 

ndërkombëtare (Neni 1, paragrafi 4 i Konventës Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të 

gjitha formave të diskriminimit racor, Neni 4, paragrafi 2 i Konventës për Mbrojtjen 

e Pakicave Kombëtare) masat pozitive janë për përcaktimin "kundërt" diskriminimit. 

Ajo megjithatë është korrigjuar kur Zoon/Kiers

 për të kapërcyer diskriminimin e kaluar, japin kuota në sistemet e 

tyre në emër të grupeve etnike duke përfshirë minoritetet edhe në sektorin publik. 

725

6.2 Sektori publik 

 kritikoi të metat konceptuale në 

legjislacion anti-diskriminues dhe ligjet e punës të disa vende si Kroaci, Bosnjë-

Hercegovina, dhe Mali i Zi. 

Duhet thënë se të dhëna të sakta dhe të plota për përkatësitë etnike për të vlerësuar 

qasjen e minoriteteve dhe pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës përgjithësisht 

mungojnë për arsye të ndryshme kështu që konkluzionet e dhëna nga raportet e 

vendit mund të japin vetëm një përshkrim skematik me shumë boshllëqe. 

I vetmi vend, ku kërkesa kushtetuese e "përfaqësimit të drejtë" të bashkësive etnike 

në shërbimin civil i cili duhet të jetë në procesin e implementimit të plotë, është 

Maqedonia. Kjo kërkesë e dhënë nga Marrëveshja e Ohrit u vendos menjëherë në ligj 

dhe zbatohet në praktikë, kështu që shifrat e dhëna bazuar në grumbullimin e të 
                                                           
724Zoon/Kiers, Roma Access, p. 27 differentiate between proportional representation and affirmative action. 
However, from the jurisprudence of the American Supreme Court (Bakke v. California) and European Courts 
(European Court of Justice in the Kalanke, Marschall and Badek jurisprudence) as well as academic literature it is 
clear that any quota system – and ethnic proportional representation is in no way different from quota for 
women or men – is one of the most disputed affirmative action measures. 
725Zoon/Kiers, Roma Access, pp. 27-8. 
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dhënave të mbledhura nga qeveria në përgjigje ndaj pyetësorit të BE-së tregojnë një 

rritje të konsiderueshme të shqiptarëve të Maqedonisë. Përkundër këtij suksesi të 

dukshëm për të integruar shqiptaro-maqedonasit më mirë në strukturat shtetërore, 

ka edhe probleme me këtë politikë. 

Banka Botërore në të njëjtën kohë shtyn shumë qeverinë maqedonase për të 

reduktuar ndjeshëm pjesën e shpenzimeve publike në buxhet për administratën 

shtetërore, duke ulur numrin e nëpunësve civilë, është e krijuar një konkurrencë 

serioze për punë e cila është, natyrisht, perceptuar në terma etnike nga ana e 

popullsisë në përgjithësi, në këtë mënyrë me siguri kjo nuk con nxitjen e nevojës për 

të zbatuar plotësisht Marrëveshjen e Ohrit. 

6.2.1 Modeli i ndarjes së pushtetit 

 

Ka shumë shembuj të vendeve në të cilat pabarazitë sociale kanë ndarë pakicat e pa 

favorizuar nga avantazhet apo grupet dominues. Ndërtimi i një shteti modern 

kombëtar në dëm të grupeve sociale më të dobëta dhe më me pak fat është një 

dukuri e zakonshme (Gurr, 1998). 

Republika e Maqedonisë nuk është përjashtim përsa i përket ndërtimit të shtetit të 

tyre të bazuar në një frikë për mbijetesë, në kontekstin e nacionalizmave të ndezur që 

bënë kërdinë në federatën jugosllave përgjatë vijave etnike në fillim të viteve 1990. 

Marrëveshja e Ohrit e ndryshoi këtë kurs. Modeli politik që u zbatua nëpërmjet 

amendamenteve kushtetuese është bazuar në ndarjen e pushtetit dhe rishpërndarjen 

e burimeve publike dhe të pushtetit politik midis maqedonasve dhe shqiptarëve 

etnikë. Pakicat e vogla kanë përparuar edhe statusin e tyre, ndonëse ankesat 

vazhdojnë. Dispozitat kryesore të Marrëveshjes së Ohrit ishin: e drejta për votim të 

dyfishtë (vetoja e minoritetit); një model proporcional zgjedhor; decentralizimin; 

përfaqësim e barabartë të qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive në organet 
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shtetërore dhe institucionet e tjera publike në të gjitha nivelet, kushtetuta e cila i 

garanton këto, si një marrëveshje konstitucionale ose menaxhimi i ndarjes së 

pushtetit. Përveç kësaj, që nga viti 1991 vendi ka qenë i sunduar nga qeveritë e 

koalicionit të përbërë prej dy partive etnike maqedonase dhe etnike shqiptare. Edhe 

pse Marrëveshja e Ohrit e ka vendosur vendin në rrugën e duhur, probleme të reja 

janë shfaqur. Ne nuk mund të analizojmë të ndara të gjitha pasojat politike dhe 

institucionale që dalin nga Marrëveshja e Ohrit, ne do të kthehemi në politikë që më 

së shumti ndikon në perceptimet e njerëzve që është; Ripërfaqësimi i drejtë. 

Përfaqësimi I barabarte është një instrument thelbësor politik dhe përfshirës social I 

minoriteteve ne shoqëri. Ne këto vitet e fundit ka patur një rritje domethënëse e 

përfaqësimit te barabarte ne administrate, ushtri, polici dhe sistemin gjygjësor edhe 

pse kuota nuk ka arritur akoma.726

6.3 Sektori privat 

 

Sa i përket shqetësimit të tregut privat të punës të gjitha vendet e kanë legjislacionin 

anti-diskriminim, me përjashtim të Malit të Zi. Megjithatë, nuk ka asnjë vend në të 

cilin përkatësia etnike e regjistruar për papunësinë, punësimit, apo bizneset që 

konkurrojnë ose të përfituesve të ndihmës sociale, nuk u është kërkuar. Prandaj, 

vetëm shembuj ilustrues dhe vlerësimet shumë konservatorë janë të mundshme. 

Në Maqedoni të dhëna të shumta janë të vlefshme jo vetëm për publikun, por edhe 

për sektorin privat. Shifrat e papunësisë tregojnë se në veçanti shqiptarët, boshnjakët 

dhe romët vuajnë nga papunësia e lartë. Ka një korrelacion të fortë midis zonave me 

papunësi të lartë dhe pakicave të vendosur në këto zona, në veçanti me shqiptarët në 
                                                           
726Out of a total of 65,500 people employed in the state and public administration in 2006, the latest year for 
which data are available, as well as in the judiciary and court bodies, 84% are Macedonians and 10% are 
Albanians. Turks are represented with 1%, whereas Roma – with 0.7%. Out of 636 court presidents and judges, 
82% are Macedonians, 15% are Albanians, 3% are Turks, and none are Roma3. There are two thousand civil 
servants on the local level of which 82% are Macedonians, 13% are Albanians, 2% are Turks, 1% are Roma and 
1% are Serbs. 
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veri-perëndim të vendit. Konkluzioni i njëjtë mund të dalë nga të dhënat mbi 

përfitimin e ndihmës sociale në vitin 1994 kur në mënyrë të veçantë janë prekur 

shqiptarët dhe romët. Megjithatë, për shkak të "ndjeshmërisë politike" të këtyre të 

dhënave, asnjë krisje në bazë të përkatësisë etnike nuk është bërë në vitin 2002. 

Shifrat e punësimit dhe shifrat për kompanitë private tregojnë se minoritetet janë të 

punësuar kryesisht në sektorin e shërbimeve, në tregti dhe në bizneset e familjes. 

Faktorët që vështirësojnë qasjen në tregun privat të punës janë, jo domosdoshmërish 

vetëm diskriminime të qëllimshme, por ka edhe një korrelacion të fortë ndërmjet 

zonave të ulëta/të larta të papunësisë me atë të ndarjes urbane/rurale. Për më tepër, 

ka një tendencë të fortë në Maqedoni që femrat për shkak të kulturës patriarkale janë 

në përgjithësi të përjashtuar nga tregu i punës. 

6. Konkluzionet dhe rekomandimet 

Zbulimi më shqetësues nga analiza e mësipërme është se kapitali social i shoqërisë 

maqedonase është shumë i dobët, dhe kjo ndikon në kohezionin social të shoqërisë 

dhe të stabilitetit të saj politik, si dhe marrëdhënieve ndëretnike. Si rezultat i 

mungesës së angazhimit nw institucione, njerëzit rrallë i adresohen institucioneve 

kompetente duke i dërguar letra dhe postë elektronike në lidhje me problemet e tyre. 

Ka pak traditë qytetare në vend, dhe ka pak iniciativa apo kontakte ne rrjetet sociale 

apo profesionale. Në këtë kontekst është e vështirë për të ndryshuar organizimin e 

jetës shoqërore përgjatë vijave etnike. Shkurtimisht, nëse njerëzit nuk angazhohen në 

jetën civile dhe në organizatat profesionale, si ata do të takohen me njëri-tjetrin dhe 

të bashkëpunojnë përtej vijave etnike? 

Kultura politike është me e kufizuar, dhe rrjedhimisht shumica e njerëzve kanë një 

nivel të lartë të mosbesimit në institucionet politike, kryetarin e komunës, pushtetin 

lokal dhe median.  



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

76
2 

Decentralizimi i pushtetit, sidomos ligji për kufijtë e komunave të reja, si rezultat i 

Marrëveshjes së Ohrit ka lokalizuar tensione ndëretnike në disa komuna. Qeverisja e 

dobët lokale mund të nxisë konflikte ndëretnike të fshehura. Edhe aty ku grupet e 

pakicave etnike drejtojnë këshillat lokale, ka probleme. Ka një hendek mes popullit 

dhe përfaqësuesve të tyre politike, e cila është e mbushur kryesisht me politikë 

konfliktuale etnike. Partitë politike janë të ndarë përgjatë vijave etnike, dhe 

udhëheqësit e tyre konkurrojnë për shpërndarjen e privilegjeve që lidhen me 

funksionet e tyre publike. 

Lidhja partiake në administratë është një problem i cili është përmendur 

vazhdimisht për të nga ata që të monitorojnë procesin e reformave në familje. Partitë 

në opozitë janë gjithmonë radikale, nxitin intolerancën ndër-etnike për të mbledhur 

pikë politike. 

Marrëveshjet institucionale kushtetuese, si dhe të drejtat e minoriteteve, kanë 

mundësuar një stabilitet politik deri diku në vend, si dhe kanë përmirësuar 

marrëdhëniet ndëretnike.  

Vetëm familja dhe sistemi i arsimit gëzojnë një nivel më të lartë besimi si një faktor 

që ndikon pozitivisht në marrëdhëniet ndëretnike. Ata të cilët konsiderojnë se 

marrëdhëniet ndëretnike janë përkeqësuar dhe do të përkeqësohet në të ardhmen 

janë kryesisht maqedonasit etnikë, të cilët, sipas moshës, arsimit dhe të ardhurave i 

përkasin klasës të ulët ose të mesme të shoqërisë. Megjithatë, fakti se jeta në thelb 

është duke u zhvilluar në kuadër të komuniteteve të ndara etnike gjeneron 

stereotipa negative dhe paragjykime. 

Duhet theksuar se sistemi paralel arsimor, i cili u prezantua shumë kohë më parë në 

përgjigje të nevojave të bashkësive më të vogla etnike për të mësuar duke përdorur 

gjuhën e tyre amtare, e ka dobësuar kohezionin social në shoqëri. Tani është 

momenti për të promovuar projekte që do të forcojnë kontaktet mes nxënësve nga 
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kombësive të ndryshme, në mënyrë që arsimi të vlerësohet si një faktor që ka efekte 

pozitive në marrëdhëniet ndëretnike. Kjo bindje është veçanërisht i përhapur në 

mesin e shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera të vogla. 

Sa i përket shqetësimit të minoriteteve për qasjen në tregun e punës, janë këto tri 

tendenca: 

Së pari, për shkak të përbërjes multi-etnike shumica e vendeve kanë futur konceptin 

e përfaqësimit proporcional etnik në administratën shtetërore. Sipas ligjit, kuotat 

etnike janë parë vetëm si një masë paraprake për të kompensuar padrejtësitë e 

kaluara dhe nuk do të mbesin gjithmonë. Në praktikë, ekziston një prirje që sistemet 

e tilla institucionale, të mbesin të pandryshuara. 

Së dyti, për sa i përket tregut privat të punës, shumica e vendeve miratuan 

legjislacionet anti-diskriminues. Prandaj, ekziston një nevojë për masa të 

përgjithshme për të trajtuar ndarjen rurale / urbane përmes rajonizimit dhe 

politikave ekonomike rajonale. 

Së fundi, por më e rëndësishmja, një qasje rajonale nga BE-ja është e 

nevojshme që lufta kundër këtyre deficiteve strukturore nuk mund të ngarkohen 

vetëm këtyre vendeve. Pothuajse të gjithë kanë futur legjislacionin e nevojshëm për 

mbrojtjen e pakicave. Ajo që në përgjithësi është zhdukur, është zbatimi i plotë dhe 

jo vetëm i strategjive sektoriale dhe planeve te veprimit, ndërsektoriale, por edhe 

qeveritare, OJQ-ve dhe donatorëve ndërkombëtar të koordinimit, krijimin e një 

"bindjeje" te sundimit të ligjit dhe kapaciteteve administrative. Përveç kësaj, ekziston 

një mungesë e plotë e të kuptuarit dhe vetëdijes se mbrojtja e pakicave është hapi i 

parë, i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për të ndjekur vlerat evropiane të diversitetit 

kulturor. Duhen bërë hapa përpara për mbrojtjen e pakicave, për promovimin e tyre 

në mënyrë që të përdorim vlerat e tyre për menaxhimin e diversitetit kulturor në 

emër të strategjisë së Lisbonës të BE-së. 
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KONVENTA EUROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT NJË BURIM 

GARANTUES I TË DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE NË TË DREJTËN 

NDËRKOMBTARE 

Saimir Shatku 

 

Fjale kyçe: Konventa Evropiane e te Drejtave te Njeriut; Gjykata Evropiane e te 

Drejtave te Njeriut; Komiteti i Ministrave te Këshillit te Evropës; Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë-Luxenburg; 

E drejta ndërkombëtare e te drejtave te njeriut është pjese e se drejtës ndërkombëtare 

publike dhe  kësisoj mund te konsiderohet si zhvillimi me i rendesishem i se drejtës 

ndërkombëtare pas luftës se dyte botërore deri me ditët e sotme. Te drejtat e njeriut 

jane percaktuar si ato te drejta te patjetersueshme dhe te lidhura ngushte me njeriun 

qe i gezon ato ne baze te natyres njerezore. Pra per keto te drejta ligjvenesi vetem 

konfirmon ekzistencen e tyre, sepse ato qendrojne mbi cdo pushtet. Koncepti i te 

drejtave te njeriut manifestohet per here te pare ne fushen e se drejtes pozitive ne 

fund te shek 18 dhe ne fillim te shek 19. Kesaj periudhe i korespondon njohja nga 

kushtetutat kombtare i konceptit te te drejtave te njeriut te lidhura keto me natyren e 

individit. Deklarata Amerikane e Pavarsise ( 1776 ),  qe njohu  pavarsine nga Britania 

e Madhe, u pasua nga kushtetuta e shteteve amerikane te cilat percaktuan te drejta e 

njeriut si  « themelore » , « te patjetersueshme » dhe « natyrale ». Deklarata 

Amerikane u ndoq nga Deklarata Univerale e te Drejtave te Njeriut dhe te Qytetarit ( 

1789 ). Ndryshimi mes Deklarates Amerikane dhe te drejtave qe garantonte rezultati 

direkt i revolucionit francez, konsiston ne faktin se ky i fundit nuk i kuptonte te 

drejtat e njeriut si nje pengese per ligjvenesin, per tu vleresuar ne drejtesi  ( pra qe 

mund te kerkoheshin ne nje gjykate vendase ), por te drejtat e njeriut u pane si nje 
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program i pergjithshem per ligjvenesin i impenjuar ne punen per ndertimin e nje 

shoqerie te re te cliruar nga detyrimet dhe perkatesite klasore.  

Pergjithesisht te drejtat e njeriut ndahen ne tre kategori te medha: te drejta civile e 

politike qe rrjedhin nga teorite e se drejtes natyrore te shek te 18 te bazuara tek 

filozofia  e Lokut727

                                                           
727 Xhon Loku i konsideruar si frymezuesi kryesor i legjislacioneve te para te te drejtave te njeriut  , shikon ne 
parim nje shtet lirish , edhe pse brenda kufizimeve te ligjeve shikon dhe ka koncept individualist te shoqerise 
dhe shtetit. Traktati i dyte mbi qeverisjen 1689. 

  dhe Rusoit. Kategoria  e dyte konsiston ne te drejtat me karakter 

social - ekonomike dhe kulturore, te cilat u njohen plotesisht ne shekullin XX. 

Ndersa koncepti i nje kategorie te trete te drejtash lindi vetem ne vitet 70 te shekullit 

XX dhe u zhvillua kryesisht ne vendet ne zhvillim. Kategoria e trete e te drejtave 

ndryshon nga kategorite e para per faktin se te drejtat e kategorive te para gezohen 

ne menyre individuale, ndersa keto te drejta dallojne per nga kolektiviteti i tyre. Ne 

kete kategori do te mund te permendnim te drejtat mjedisore, te drejten e popujve 

per vetevendosje, e drejta per paqe apo e drejta per nje prone te perbashket te te 

gjithe shoqerise njerezore e drejte e cila permbledh ne vetvete nje sere te drejtash te 

tjera si per shembul te drejten per ta perdorur dhe gezuar qetesisht kete prone. 

Perballe te drejtave te tilla disa autore shprehen te shqetesuar per faktin se te drejtat 

e njeriut po humbin karakterin e tyre individual kunder abuzimit shteteror. Sipas 

kesaj doktrine keto te drejta nuk mund te mbrohen ne nje organizem nderkombtar 

sepse e drejta e popujve per vetvendosje nuk mund te gjykohet nese eshte shkelur 

apo jo nga ndonje aparat shteteror. Sipas ketij grupi autoresh kjo kategori te drejtash 

mund te perfshihet ne programet politike te qeverisjes apo ne objektivat social te 

shtetit, pra nuk mund te quhen te zhdemtuara teresisht nga ana ligjore. Le te marrim 

nje shembull e drejta per zhvillim eshte nje e drejte e sanksionuar fillimisht nga 

Asambleja e Pergjithshme e OKB-se ne Deklaraten per Zhvillim. Kjo e drejte u njoh si 

e patjetersueshme dhe universale, ajo shpreh lidhjen mes gezimit te te drejtave dhe 
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zhvillimit ekonomik. Me kalimin e kohes te drejtat e njeriut jane shumefishuar dhe 

ajo qe tashme po diskutohet eshte shtrirja e te drejtave per jeten e brezave te 

ardhshem e lidhur kjo me ndryshimet teknologjike dhe  po mendohet per te drejtat 

qe kane te bejne me mundesine e manipulimit te matarialeve gjenetike. Me rritjen e 

sferes se te drejtave duhet te rriten dhe mekanizmat per mbrojtjen efekktive te tyre 

dhe zbatimi i tyre mund te jete gjithnje e me kompleks.  

Ekziston nje shkolle mendimi e quajtur Relativizem, sipas se ciles te drejtat e njeriut 

nuk mund te jene universale, per sa kohe qe jetojme ne nje shoqeri e cila eshte ne 

zhvillim e ndryshim te vazhdueshem e per sa kohe qe njerezit jetojne ne kultura e 

tradita te ndryshme. Te drejtat universale injorojne ndryshimet kulturore. Kjo 

shkolle mendimi thekson se cdo qenie njerezore, tek natyra e se ciles jane bazuar te 

drejtat , eshte nje individ per sa jeton ne nje komunitet te caktuar , meson nje gjuhe 

dhe merr pjese ne jeten e ketij komuniteti. Pra pyetja qe shtrohet eshte a ekziston nje 

koncept i ndryshem te drejtash per cdo shoqeri ? Per doktrinen e Relativizmit 

ekziston nje ndryshim i pakthyeshem kulturash dhe per kete nuk mund te ekzistoje 

nje standart moral universal i njejte per te gjitha kulturat. Rezultati qe na jep kjo 

doktrine eshte se ne vetevete asgje nuk eshte e sakte apo e gabuar, asnje parim nuk 

eshte i papranueshem, cdo gje eshte e lejueshme  duke na cuar keshtu drejt nje etike 

neutrale absolute apo drejt nihilizmit. Perballe ketij mendimi qendron doktrina 

Universaliste e cila beson se disa norma morale jane universale te pandryshueshme 

per te gjitha qeniet njerezore. Kritika me e madhe qe i eshte bere kesaj rryme eshte 

fakti se ajo injoron aspektet e vecanta qe qendrojne tek cdo individ. Nje tjeter 

mendim thekson se te drejtat e njeriut jane nje detyrim kulturor i Perendimit dhe 

kete mendim e bazon ne faktin se ne momentin e adaptimit te DUDNJ-se vetem pak 

shtete ne zhvillim ishin anetare te OKB-se. Ideja fillestare e krijimit te nje organizate 

nderkombtare me karater rajonal sic eshte KiE si dhe pergatitja e nje Konvente per 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

76
8 

mbikeqyrjen e te drejtave dhe lirive themelore lindi gjate kongresit te Evropes qe u 

zhvillua ne Hage. Miratimi i KEDNJ-se ne vitin 1950 perben nje revolucion te vertete 

ne te drejten nderkombtare dhe ate te te drejtave nderkombtare  te njeriut. Ne shume 

qarqe KEDNJ eshte cilesuar si embrioni i Kushtetutes Evropiane. Megjithese DUDNJ 

eshte djepi ne te cilin u rrit KEDNJ,  Konventa perben nje hap perpara ne krahasim 

me Deklaraten Universale te te Drejtave te Njeriut miratuar me 1948. Ura lidhese e 

ketyre dokumentave teper te rendesishem konsiston ne faktin se ato ishin te parat qe 

theksuan se dinjiteti i njeriut konsiston ne respektimin e te drejtave te tij. Hyrja ne 

fuqi e Konventes i referohet permbushjes se masave te para te adaptuara per te 

siguruar garancine kolektive te disa te drejtave te shpallura nga Deklarata 

Universale.  Cfare e ndan KEDNJ nga DUDNJ eshte fakti se e para nuk ndalet thjesht 

ne konfirmimin e te drejtave, por shkon shume me tej duke ngritur nje mekanizem te 

tere per garantimin e te drejtave, duke u vene shteteve anetare detyrime per 

permbushjen e dispozitave te saj, element te cilin nuk e shohim ne DUDNJ. Ne te 

vertete dispozitat e Konventes dhe mekanizmi per zbatimin e tyre ka ndryshuar 

rrenjesisht te drejten e pergjithshme nderkombtare, krahasuar kjo me kohen perpara 

miratimit te KEDNJ. Deri perpara Luftes se Dyte Boterore te drejtat e njeriut 

shiheshin si eksluzivitet i shtetit, i cili kishte nen juridiksion shtetasit e tij ( per me 

teper kujtojme ketu qe jemi ne kohen e shteteve te fuqishme kombtare , te pagatshme 

per te hequr dore nga sovraniteti i tyre). Masakrat e medha te ndodhura gjate Luftes 

se Dyte Boterore bene qe te drejtave te njeriut ti jepet nje dimension nderkombtar. 

Per shkak te kesaj nje shtet qe shkel sot te drejat e njeriut nuk mund ti shpetoj 

pergjegjesise nderkombtare me argumentin se kjo eshte ceshtje e puneve te tij te 

brendshme.  Instrumentat e para nderkombtare qe u moren me mbrojtjen e te 

drejtave te njeriut kishin te benin me zhdukjen e skllaverise e cila ne disa shtete 

konsiderohej si nje praktike e ligjshme deri ne fund te shekullit 18 , me te drejten 
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humanitare dhe me mbrojtjen e pakicave.  Parimi i mosnderhyrjes ne punet e 

brendshme ekzistonte ende ne mbarim te Luftes se Dyte Boterore duke u 

sanksionuar ne nenin 2 paragrafi 7 i Kartes se Kombeve te bashkuara e cial 

percaktonte se :“Asnje dispozite e kesaj Karte nuk autorizon Kombet e Bashkuara te 

nderhyjne ne punet qe i perkasin ne thelb kompetences kombtare te nje shteti.” Pra ajo qe 

veme re eshte fakti se shtetet nuk kishin  asnje pergjegjesi perballe ndonje instance 

nderkombtare per shkelje te te drejtave te njeriut, te cilave do permasave qofshin ato, 

qofshin shkelje te vogla individuale, qofshin me te medha apo masive. Sot kjo 

dispozite e Kartes se OKB-se nuk gjen zbatim sepse 2 vite me vone me 1950 KEDNJ 

beri nje kapercim historik dhe i beri te drejtat e njeriut nje trajtese nderkombtare. Ne 

pergjithesi shtetet jane te lira nese do ta perfshijne nje dispozite ne rendin e tyre te 

brendshem apo jo. Per me teper KEDNJ parashikoi mekanizmat konvencionale me 

ane te te cilave nje individ mund te paraqese kekesen e tij ne gjykate ( njeri nga 

mekanizmat per te tjeret do te flitet me poshte) , ndaj cilitdo shtet qe ka aderuar ne 

Konvente , pra jo vetem ndaj shtetit te tij. Ne kete pike duket se te drejtat e njeriut 

kane marre nje mbrojtje maksimale. Sic theksuam dhe me lart KEDNJ nuk ka 

karakter thjesh deklarativ  dhe ne baze e per zbatim te kesaj qe ne fillim u ngrit nje 

mekanizem e tere. Ky mekanizem shpesh ka pesuar ndryshime, por ne thelb per 

behet nga dy organe te cilat kane per detyre te sigurojne permbushjen e detyrimeve 

nga ana e paleve te larta kontraktuese.728

                                                           
728 Neni 19 i KEDNJ-Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut, Rome 1950 

 Keto organe jane Gjykata Evropiane e te 

Drejtave te Njeriut dhe Komisioni Evropian i te Drejtave te Njeriut. Keto organe 

shqyrtojne ankesat e individeve dhe te shteteve kunder shteteve , per shkelje te 

normave te Konventes. Gjykata e ka filluar veprimaterine esaj ne vitin 1959 dhe ka 

shenuar nje rritje te vazhdueshme te veprimtarise se saj. Sigurisht nuk ka qene e e 

lehte te kaperceheshin veshtiresite e fillimit , kur shtetet hezituan te nenshkruanin 
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Traktatin per shkak te nje gjykate mbikombtare. Per shkak te kesaj u vendos dhe 

kushti i shterimit te mjeteve te brendshme , perpara ankimimit te ceshtjes ne 

GJEDNJ. 

Konventa eshte amenduar nga nje numer protokollesh, secili me rendesine e tij 

Protokolli nr 1 iu bashkangjit Konventes me 1952 dhe permbante te drejta, te cilat 

per here te pare u ngriten ne nivel nderkombtar ( psh. E drejta per arsim neni 2 prot 

1 ) apo Protokolli 6 i cili nderhyri ne legjislacionet e brendshme. Ky protokoll 

kerkonte heqjen e denimit me vdekje, keshtu qe shtetet qe e nenshkruan ate bene 

ndryshimet perkatese ne legjislacionin e tyre penal. Nje prej ketyre shteteve ishte 

dhe Shqiperia. 

Ne hyrjen e Konventes qeverite nenshkruese riafirmojne perkushtimin e tyre “te 

thelle ndaj te drejtave dhe lirive themelore te cilat perbejne themelet e drejtesise dhe paqes ne 

bote dhe ruajtja e te cilave mbeshtete ne nje regjim politik vertet demokratik...”  

Karkterisktikat e KEDNJ-se, te rejat dhe te vetmet ne te drejten nderkombtare ne 

momentin e adaptimit te saj , mbeshteten ne natyren e traktatit dhe ne sistemin e 

kontrollit te vendosura nga vete kjo konvente. Ne fakt natyra e Konventes nuk eshte 

ajo e nje traktati te mirefillte nderkombtar me karakter relativ dhe atij te bazuar ne 

reciprocitetin e bashkepunimit mes shteteve pale , por objektivi i saj ishte shume larg 

gjithckaje qe ishte bere deri atehere. Konventa i vuri vetes si objektiv krijimin ne 

ngarkim te shteteve pale detyrimin per te respektuar te drejtat objektive, ne drejtim 

te te gjithe personave te cilet jane nen jurisiksionin e shteteve pale, cilado qofte 

shtetesia e tyre. Karakteri objektiv i sistemit konvencional  pas sjell dy pasoja: mos 

reciprocitetin dhe zbatueshmerine te drejtuar nga normat qe perfshihen ne to. E reja 

me e rendesishme qe sjell KEDNJ eshte sistemi i kontrollit, te cilit i kushtohet me 

teper se gjysma e neneve te saj ashtu dhe Protokollet nr 2, 3, 5, 8, 9, 11, 14. Ne dallim 
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nga konventat e aporovuara nen drejtimin e OKB-se, Konventa nuk parashikon nje 

sistem te kontrolleve periodike shteterore. Konventa parashikon se Sekretari i 

Pergjithshem i KiE-se mund te rikerkoje qe shtetet pale te sjellin sqarime dhe 

informacione mbi menyren si ata me ane te legjislacionit te tyre te brendshem 

sigurojne realizimin e Konventes. 

Te drejtat dhe lirite e shpallura nga KEDNJ, jane konsideruar si shprehje te vlerave te 

pandryshueshme te lidhura ngushte me natyren njerezore te vendosura mbi 

konjuktura politike dhe te vlefshme per cdo forme te jetes sociale. Te drejtat e 

garantura ne Konvente mund te grupohen ne shtate kategori te medha:  

Liria e personit fizik ( neni 2 , 3 ,4  , 5 dhe Protokolli 6 ) 

E drejta per respektimin e jetes private dhe familjare ( neni 8 , 12 dhe neni 5 i Prot. 7 ) 

E drejta e administrimit te mire dhe drejtesise ( neni 6 , 7 , 13 dhe nenet 2 , 3 , 4 Prot. 

7 ) 

Liria e mendimit ( neni 9 , 10 dhe neni 2 i Protokolit 1 ) 

Mbrojtja e aktivitetit social dhe politik ( neni 11 dhe neni 3 Protokolli 1 ) 

E drejta e mbrojtjes se prones ( neni 1 Prtokolli 1 )  

Ndalimi i diskriminimit ne gezimin e te drejtave dhe lirive te njohura ( neni 14 ) 

 

Mekanizmi i kontrollit te zbatimit te KEDNJ 

Qe prej mesit te viteve 1950 Konventa ka perfshire tre hallka: Komisioni  Evropian i 

te Drejtave te Njeriut, Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut dhe Komiteti i 

Ministrave. Prej vitit 1993 ky mekanizem ka pesuar ndryshime, por do te ndalemi 

shkurtimisht ne menyren se si ky mekanizem ka funksionuar per nje kohe kaq te 

gjate. Protokolli 14 ka sjelle te tjera ndryshime te rendesishme ne menyren se si 

funksionon Konventa. 
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Komisioni i te drejtave te njeriut 

Cdo shtet anetar kishte nga nje anetar te tij ne kete organ. Anetaret jane te pavarur 

dhe nuk perfaqesojne shtetin. Anetaret zgjidheshin per nje periudhe 6 vjecare me te 

drejte rizgjedhjeje. Komisioni i shqyrtonte kerkesat me tre perbeje: Mbledhje Plenare 

( ne te cilen marrin pjese te gjithe anetaret ),  Dhoma ( komisioni kishte dy te tilla me 

nje perberje prej dhjete anetaresh ). Duhet thene se Dhoma nuk zgjidhte ceshtje te nje 

veshtiresie te madhe , pra kur ceshtja mund te zgjidhej ne baze te precedenteve apo 

kur nuk sillte ndonje problem serioz per tu trajtuar. Komisioni kishte dhe gjashte  

komitete me nga tre anetar secili. Nje komitet mund ta quante ceshtje te 

papranueshme vetem me vendim unanim. Detyra e pare e Komisionit ishte te 

verifikonte nese kerkesa ishte e pranueshme apo jo, pra a i plotesonte kerkesat per tu 

paraqitur perpara gjykates. Mund te themi se Komisioni sherbente si filter per 

ceshtjet te cilat do te gjykoheshin me vone nga gjykata. Ne qofte se anikimimi 

shpallej i papranueshem ai hidhej poshte pa asnje mundesi apelimi te ketij vendimi 

te Komisionit. Kur ankimimi shpallej si i pranueshem , u hapej rruga negociatave 

paqesore mes shtetit te paditur dhe individit. Ne qofte se negociatat deshtonin 

ceshtja i percillej Komitetit te Ministrave ose Gjykates. Qe ceshtja te arrinte deri ne 

dyert e Gjykates duhej qe me pare shteti te deklaronte se e pranonte juridiksionin e 

saj     ( pra te Gjykates se Strasburgut dhe ta zbatonte me pas cdo vendim te saj ne 

menyre sine qua non). Kur ceshtja nuk arrinte deri ne gjykate ajo shkonte tek Komiteti 

i Ministrave, te cilet vendosnin nese kishte shkelje te Konventes apo jo.  Komiteti 

vendoste mbi bazen e raportit te paraqitur nga Komisioni. Ceshtja me e 

diskutueshme ne lidhje me natyren e Komisionit ka te beje me faktin nese ky organ 

eshte quasi gjyqsor. Vendimet e tij ne lidhje me pranueshmerine e ankimit jane te 

detyrueshme nese raportet e tij finale te cilat kishin lidhje me thelbin e vete ceshtjes 
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konstatonin shkelje apo jo. Procesi qe zhvilloj para tij nuk ishte publik. Pra mund te 

themi se Komisioni ishte nje organ quasi gjyqsor.  

Veprimtaria e tij vleresohet pergjithsisht pozitivisht. Gjate veprimatrise se tij ai ka 

bllokuar mese 1600 ceshtje. 

Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut 

Per nje kohe te gjate Gjykata ka qene bashkengjitur Komisiionit duke mos patuar 

vete ajo nje rol te ndare prej tij dhe personalitet te vetin te spikatur. Gjykata nuk 

kishte nje personalitet te sajin te dallueshem dhe nuk ishte lehtesisht e aksesueshme 

per individet. Ajo u krijua 6 vjet pas Komisionit dhe shtetet  duhej me pare te benin 

deklaraten nese e pranonin  juridiksionin e saj.  

Erdhi koha per nje reformim ne sistemin e kontrollit te Konventes. Procedurat ishin 

teper te ngadalta dhe jo efikase , kjo ne nje kohe kur numri i shteteve qe po aderonin 

ne Konvente ishte gjithnje e ne rritje. Mund te thuhet se deri atehere te tre organet 

kishin nje peshe pak a shume te barabarte, e cila anonte shume pak nga Komisioni. 

Tashme ishte koha qe nje organ te merrte supermarcine dhe te prevalonte, mbi te 

tjeret. Ky rol iu besua Gjykates ( nuk mund ti besohej Komitetit kur ky eshte nje 

organ ekzekutiv ). Reforma e madhe u be me Protokollin nr. 11. Ky protokoll 

amendoi nje pjese shume te madhe te Konventes duke sjell ndryshime te 

rendesishme nga neni 19 deri ne nenin 50. Nje tipar tjeter dallues i ketij protokolli 

eshte se ai u perfshi drejte per drejte ne tekstin e Konventes. Tashme Komisioni si 

hallke ka pushuar se ekzistuari duke lene vetem Gjykaten  si organ i perhershem. 

Protokolli 14 amendoi dhe me tej procedurat e gjykates. Ky protokoll erdhi si 

domosdoshmeri e rritjes se numrit te ceshtjeve dhe e ngarkeses se madhe te punes se 

gjykates. Perberja mbetet po ajo nga nje perfaqesues per cdo shtet anetar. Cdo shtet  i 

propozon Asamblese tre gjyqtare dhe eshte ajo qe perzgjedh. Ky vepron i pavarur 
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nga shteti per te cilin eshte zgjedhur. Sot GJED funksionon ne baze te nenit 19 te 

KEDNJ-se i cili parashikon se gjykata eshte nje juridiksion nderkombtar i pavarur, i 

perhershem me qellim qe te sigurohet respektimi i angazhimeve qe rezultojne per 

palet e larta kontraktuese. 

GJEDNJ shqyrton kerkesa individuale dhe kerkesa ndershteterore. Ketu duhet te 

bejme dallimin mes GJEDNJ dhe GJND. Kjo e fundit vepron ne kuader te Kartes se 

Kombeve te Bashkuara. Kur GJEDNJ merr persiper te gjykoje nje ceshtje 

ndershteterore, ajo e ben kete kur pretendimet e nje shteti bazohen ne Konvente, pra 

nje shtet ka verejtur se nje shtet tjeter ka bere shkelje te drejtave te njeriut, kjo e 

pakushtezuar nga fakti nese keto shkelje kane ndodhur ndaj nje shtetasi te tij apo jo. 

Revolucioni i vertete qe ka bere GJEDNJ ka te beje me faktin se ajo eshte bere 

lehtesisht e aksesueshme nga individet. Me pare sic e kemi thene te drejtat e njeriut 

hynin nen  juridiksionin ekskluziv te shtetit, i cili perbente pengesen me te madhe 

per ta. Me pas gjykata mund te arrihej vetem nepermjet Komisionit, ndersa tashme 

eshte ajo vete qe sherben si filtruese per ankimet qe i vijne. Sipas protokolit 14 

gjykata e gjykon ceshtjen me nje gjyqtar ( i cili nuk mund te jete i shtetit per te cilin 

eshte zgjedhur) ne komitete me tre gjyqtar, ne Dhoma me shtate gjyqtar dhe ne 

Dhomen e Larte me shtatembedhjete  gjyqtar. Pra ajo qe shohim eshte se vete gjykata 

tashme merr persiper te gjykoje ceshtjet pa asnje hallke te ndermjetme, e cila 

nderhyn ne juridiksionin e saj. Sot GJEDNJ eshte nje nder gjykatat me me influence 

ne bote. Ajo po ndihmon te tere drejtesine ne bote dhe vecanerisht dy sistemet e 

medha te common law dhe te civil law te afrohen dhe te shkojne drejt njeri tjetrit. 

Gjykata nuk eshte nje organizem epror i gjykatave kombtare. Ajo nuk mund te 

ndryshoje ndonje vendim gjyqsor apo administrtiv te ndonje prej shteteve anetare, 

ne te njejten kohe ajo nuk mund te jap mendime , opinione apo udhezime per 

organet legjislative te ndonje shteti anetar. Madje gjykata nuk ben as monitorimin e 
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legjislacionit kombtar apo te praktikave ligjore te shteteve. Ne te gjitha keto vite 

pune te Gjykates nuk ka patur asnje rast kur nje shtet te mos kete pranuar 

ekzekutimin e nje vendimi te gjykates, sepse ne baze te statutit te KiE, nje moszbatim 

i tille con ne pezullimin e ketij shteti nga anetaresia e KiE dhe eshte Komiteti i 

Ministrave perfundimisht ai qe vendos per perjashtimin perfundimtar te shtetit nga 

organizata. Si rregull forca detyruese e nje vendimi te Gjykates bie vetem mbi shtetin 

e paditur, por rendesia e praktikave te gjykates eshte teper e rendesishme, sepse ajo 

ndikon dukshem ne praktikat gjyqsore te shteteve qe jane pale ne konvente. Mund te 

vihet re se vendimet e dhjete vjecarit te fundit jane me te gjata se te viteve te 

meparshme dhe kjo mund te vije si pasoje e rritjes se numrit te ankesave. Kjo mund 

te kete dhe nje arsye tjeter, gjate viteve te meparshme keto parime u perdoren per 

here te pare dhe jo te gjithe kishin kurajon te vinin ne levizje nje gjykate nderkomtare 

pa e ditur se si do te interpretohej. Por keto sherbyen si nje pike e mire nisjeje per te 

gjithe jurisprudencen qe do te vijonte me vone. Reforma organizative qe u ndermorr 

me ane te protokolit 11 eshte e bazuar ne parimin e vazhdimesise. Ajo nuk ndryshon 

natyren e vendosjes se precedentit te vendimeve te meparshme, por gjithashtu nuk 

perjashton mundesine e vendosjes se parimeve te reja. 

Komiteti i Ministrave 

Ky organ nuk ze nje vend te vecante ne tekstin e konventes , por eshte nje nga 

organet qe siguron kontrollin e zbatimit te Konventes. Vete konventa per kete nuk 

parashikon asgje dispozite konkrete, por eshte Statuti i Keshillit te Evropes i cili ne 

nenin 14 te tij parashikon se cdo shtet anetar ka te drejte te kete nje perfaqesues te tij 

ne Komitet. Ne ndryshim nga Gjykata anetaret e komitetit jane perfaqesues ( pra 

mbrojne interesat) te shtetit i cili i ka zgjedhur. Neni 46 i Konventes percakton se  

 “vendimi perfundimtar i gjykates i transmetohet Komitetit te Ministrave i cili mbikeqyr 

ekzekutimin e tij” . Me tej ne Konvente percaktohet se Komiteti i Ministrave ka te 
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drejte ti drejtohet gjykates per ceshtje te caktuara qe kane te bejne me interpretimin e 

Konventes dhe te Protokolleve te saj. Per sa i perket funksionit ekzekutiv te 

Komitetit mund te themi se ai e ushtron kete duke i kerkuar shteteve te marrin te 

gjitha masat e duhura per plotesimin e kerkesave qe permbam vendimi 

perfundimtar. Kjo vlen njelloj si per ceshtjet penale dhe per ato civile , por kete e ben 

gjithmone pa nderhyrje ne ceshtjet qe i perkasin ekskluzivisht juridiksionit te 

shteteve. Ne qofte se shteti nuk i merr keto masa ankimuesi ka te drejte ti drejtohet 

perseri Komitetit. Sipas nje vendimi te GJEDNJ-se Komiteti mund te kerkoje 

ndryshime ne legjislacion apo ne praktikat qe kane te bejne me menyren e 

ekzekutimit te vendimeve. Ky organ mbidhet dy here ne vit ne nivel ministrash, por 

eshte perhere i mbledhur ne nivel zevendes ministrash te vendosur prane Keshillit te 

Evropes. 

Organet te cilat sherbejne si mekanizma per mbrojtjen e te drejtave te njeriut jane ne 

rradhe te pare nderkombtare , por ajo qe duhet theksuar eshte rendesia e 

veprimtarise se shteteve , per te cilat Konventa parashikon nje numer jo te vogel 

detyrimesh ( qofshin keto detyrime pozitive apo negative ). Tashme pergjegjesia e 

tyre eshte me teper nderkombtare se kombtare. Shtetet jane te monitoruara per sa i 

perket mbrojtjes se te drejtave te shtetasve te tyre. Shpesh ato kane paguar shuma te 

majme per shkak te ketyre shkeljeve dhe askush nuk ka mundur ti shpetoje ketyre 

demshperblimeve , sepse mekanizmat e Konventes jane te tilla qe fajtori te paguaje 

dhe personi te cilit i jane shkelur te drejtat pervec kompensimit material te marre 

dhe nje satisfaksion moral. Arsye tjeter eshte dhe mospranimi i arsyetimit te 

mungeses se fondeve.  
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Raporti mes KiE dhe BE 

Keshilli i Evropes dhe Bashkimi Evropian jane dy organizatat me veprimtarine me te 

gjere ne kontinentin e vjeter europian. Te dyja u krijuan si domosdoshmeri pas 

Luftes se Dyte Boterore. KiE i ka paraprire BE-se ne kohe. Keshilli u krijua si nje 

organizate e cila do te mbronte rendin demokratik ne nje Evrope te rrenuar teresisht 

nga lufta, do te forconte shtetin e se drejtes dhe do te mbronte te drejtat e njeriut. 

Ndersa Bashkimi Evropian morri detyra krejt te ndryshme, ai kerkonte qe te ishte 

me utilitarist ne veprimtarine e tij, te forconte bashkimin ekonomik mes shteteve 

duke filluar nga heqja e barrierave doganore dhe duke perfunduar ne nje treg te 

perbashket evropian. Te drejtat e njeriut dukeshin shume larg objektivave te tregut. 

Rendi komunitar kishte perjashtuar nga mbrojtja shume fusha te perfshira ne 

garancite kushtetuese. Duket se te drejat e njeriut zene ende vend te ngushte ne 

morine e madhe te legjislacionit paresor dhe dytesor te BE-se. Gjykata e gjeti nje 

vend per te drejtat e njeriut duke thene se ato jane pjese e parimeve te pergjithsme te 

se drejtes komunitare, e cila ne baze te nenit 164 TKEE, duhet te zbatohet kur te 

intepretohet Traktati. Gjykata e vazhdoi me tej interpretimin e saj duke thene se 

respektimi i te drejtave te njeriut eshte pjese integrale e parimeve te pergjithshme te 

se drejtes , te cilat e kane burimin ne traditat e perbashketa kushtetuese te shteve 

anetare. Ato jane baze e rendit juridik te Komunitetit , i cili eshte drete per drejte i 

zbatueshem ne te drejten e brendshme te shteteve anetare. Parimet themelore te 

sistemeve juridike kombtare formojne shtratin e perbashket filozofik , politik e 

juridik nga i cili me ane te jurisprudences lind e drejta zakonore komunitare. Por ajo 

qe duhet te dihet eshte se gjykatat kombetare nuk mund te gjykojne dhe te vendosin 

mbi ligjshmerine e akteve komunitare, nqs ato jane apo jo ne perputhje me rendin 

komunitar, sepse kjo do te ndikonte negativisht ne efikasitetin dhe sidomos ne 

unitetin e se drejtes komunitare. Parimet komunitare, te cilat pranohet se perbejne 
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nje burim jo te shkruar te se drejtes komunitare, duhet te gjykohen vetem ne nivel 

komunitar, ato nuk mund te vihen ne dyshim sepse vijne ne kundershtim me te 

drejtat themelore te njohura nga kushtetutat kombtare. Ne ceshtje Nold ne vitin 

1974, ne lidhje me lirine e kryerjes se nje veprimtarie tregtare ku mospermbushja 

sillte shkeljen e se drejtes se pronesise, Gjykata e Luksemburgut vuri theksin mbi 

shkeljen e supozuar te te drejtave themelore dhe afirmoi parimin sipas te cilit te 

drejtat themelore jane pjese perberese e parimeve te pergjithshme te se drejtes dhe 

shtoi se traktatet nderkombtare mbi te drejtat e njeriut te ratifikuara nga shtetet 

anetare mund te na pajisin me keshilla te cilat mund te merren ne konsiderate ne 

kuadrin e se drejtes komunitare.  

 Komisioni Evropian ka qene perkrahes i nje karte te te drejtave themelore qe ne 

mesin e viteve 1970 , por duket se ne ate kohe ne KEE nuk mund te flitej te te drejta 

themelore , per vete faktin se tregu , objektivi themelor i BE-se ishte ne stanjacion. 

Nisma per nje Karte eshte marre ne periudhen e presidences gjermane te KiE, ne 

gjysmen e pare te vitit 1999. U vendosen afatet brenda te cilave duhej te perfundonte 

hartimi i Kartes dhe kjo korespondonte me mbledhjen ne Keshillit Evropian ne 

dhjetor te vitit 2000. Disa muaj me vone nen udheheqjen e presidences Finlandeze 

gjate samitit ne Tampere, u krijua nje grup i perbere nga gjashtedhjete e dy anetare. 

Sot ne BE ekziston nje tekst i mirfillte i te drejtave te njeriut ajo eshte Karta per te 

drejtat themelore , e cila permban 54 nene, te drejta civile, politike, ekonomike dhe te 

drejta te brezit te trete sic eshte e drejat per nje mjedis te paster. Sot Karta eshte 

inkorporuar ne tekstin  e Traktatit  dhe perben nje burim mjaft te mire per shtetasit e 

shteteve anetare te Unionit. Duket se BE eshte kujtuar vone. Sa efektive do te jete kjo 

karte dhe sa do ti mbroje ajo shtetasit e Unionit mbetet per tu pare. Gjykata e 

Luksemburgut per hir te se vertetes nuk ka ndonje eksperience te masdhe per sa i 

perket gjykimit te ceshtjeve qe kane te bejne me te drejtat e njeriut sepse ajo eshte 
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marre me ceshtje qe kane te bejne me lirite e qarkullimit. Gjykata Evropiane e 

Drejtesise eshte referuar tek te drejtat e njeriut ne disa raste , por jo qe te kete gjykuar 

per papajtueshmeri me Traktatin apo me ndonje instrument tjeter komunitar. Nga 

deklaratat dhe dokumentat e BE-se rezulton se  Karta ka per qellim te forcoje 

karakterin kushtetues te Traktateve; te zgjeroje dhe te konsolidoje te drejtat 

themelore te deklaruara me heret ne dokumente te ndryshme si dhe ne 

jurisprudencen e GJED-se; te ndryshoje menyren e shikimit te Unionit ne bote, jo 

vetem si organizate e paster e tipit ekonomik. 

Mund te veme re se ne Evrope ende nuk kemi nje sistem te unifikuar te te drejtave te 

njeriut , i cili do ti jepte te drejten cdo qytetari evropian te perdorte cilindo 

instrument qe ai do te deshironte apo do ta quante me efikas per mbrojtjen e te 

drejtave te tij ( qofte GJED apo GJEDNJ ). Ekzistenca e dy mekanizmave, qe shpesh 

here kane interpretuar ne menyra krejtesisht te ndryshme  ceshtje te njejta ben qe  ( 

sistemi si i tere ) te dobesohet. Shtetasit qe kerkojne te mbrojne te drejtat qe rrjedhin 

nga tregu i perbashket do te detyrohen te shkojne ne GJED, por ne qofte se te drejtat 

e tyre rrjedhin nga fakti i thjeshte se ato jane te drejta njerezore dhe qendrojne mbi 

shtetet dhe pushtetet , ata duhet te shkojne ne Starsburg per tu ankuar. Atehere pse 

duhet te ekzistoje nje sistem i tille i dyzuar ne Evrope? Karta qe nje hap perpara ,me 

kusht qe te mos krijoje ndasi te reja nga ato qe tashme ne Evrope  ( sidomos brenda 

Unionit ) ekzistojne.729

                                                           
729 Pese linjat e konfliktit qe jane vene re ne BE pas deshtimit te Kushtetutes jane i pasur vs i varfer; i madh vs i 
vogel; mbikometar vs ndershteteror; europiane vs atlantikas; shtete te reja anetare vs ahtete te vjetra anetare 

 Ne deklaraten e presidences se Keshillit te paraqitur ne emrin 

e BE-se me 5 maj 1999 , me rastin e 50-vjetorit te Keshillit te Evropes u theksua se 

Karta nuk mund te kuptohet se nje prove e krijimit te nje sistemi konkurues ndaj atij 

qe tashme ekziston ne baze te KEDNJ. 
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Protokolli 14 qe ka amenduar Konventen parashikon se “ Bashikmi  Evropian mund 

te aderoje ne Konvente.” Duket se Keshilli ka qene organ me dashamires, por 

njekohsisht ka dashur te shpreh dhe supermarcine e tij ne fushen e te drejtave te 

njeriut. Cila nga gjykatat do te prevalonte, a do te pranonte GJED qe nepermjet nje 

ceshtjeje paragjykimore te dergonte ceshtje ne GJEDNJ ( ky skenar sigurisht qe do te 

kerkonte ndryshimin e Traktatit ). Ne qofte se BE do te behej pjese apo do te 

aderonte ne Konvente respektimi i te drejtave te njeriut do te gjendej nen kontrollin e 

GJED-se, por sa do ta lejonte kete Keshilli i Evropes? Ne kete rast gjykata e 

Luksemburgut do te kishte juridiksion te plote ne interpretimin e Konventes. Nje ide 

e mire do te ishte qe nje seksion i GJED-se te merrej vetem me te drejtat e njeriut, ose 

qe GJEDNJ te inkorporohej si nje seksion i vecante i GJED-se. Pra do te jete i 

domosdoshem percaktimi i nje raporti te drejte mes dy sistemeve ; Kartes dhe 

KEDNJ-se. Ky percaktim nuk do te jete i veshtire po te ekzistoje vullneti politik i 

duhur nga te dyja anet. Thelbi i garantimit kolektiv te te drejtave te njeriut qe eshte 

boshti i sistemit te krijuar mbi bazen e KEDNJ-se, qendron ne kontrollin e 

perbashket te jashtem nderkombtar. Karta ne vetvete duhet siguroje nje kontroll te 

brendshem te fuqizuar brenda Unionit, nderkohe nuk ka si qellim te  jete nje 

mekanizem shtese i mbrojtjes se te drejtave te  shtetasve te shteteve anetare. Ne kete 

kuptim ideja e Kartes nuk eshte ne kundershtim me qellimet e sistemit te KEDNJ-se. 

Ne kete kuader mund te ekzistoje nje mekanizem kontrolli komunitar i ushtruar nga 

GJED ne qofte se GJEDNJ do te pranonte te ushtronte juridiksion komplementar. 

Ndermjet Kartes dhe Konventes formohen dy nivele te ndryshme mbrojtjeje ai i 

jashtem i ushtruar nga BE si pale e KEDNJ-se dhe ai i brendshem i ushtruar ne baze 

te Kartes.  

Sot GJEDNJ duhet ti kthehet rolit qe ia besuan autoret e Konventes , pra te kthehet 

ne nje organ qe kryen nje mbrojtje realisht komplementare : qe interpreton ne baze te 
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jurisprudences dispozitat e Konventes : qe pershtat standartet e saj me menyren e te 

kuptuarit te te drejtave konkrete me realitetin shoqeror te ndryshem dhe me 

sistemin e ndryshimit te vlerave. Nderkohe mbrojtja themelore duhet tu takoje 

gjykatave vendase ( te cdo instance perfshi ketu dhe gjykatat kushtetuese ) , sepse 

kjo eshte ajo qe del nga interpretimi i frymes dhe i germes se Konventes. 

Nje nga kushtet per tu anetaresuar ne BE eshte eshte anetaresimi ne KiE qe 

automatikisht do te thote respektim i te drejtave te njeriut dhe i detyrimeve te 

percaktuara nga Konventa730

Perfundime  

. Cfare do te ndodh me kete organizem kaq te 

rendesishem nderkombtar ne qofte se te gjitha shtete qe kane per tu anetaresuar ne 

BE behen pjese e tij? A do te thote kjo se KiE do te shperbehet si organizem 

nderkobmtar? Kjo tingellon shume utopike , per vete faktin se KiE eshte organizata 

me e madhe panevropiane me numrin me te madh te anetareve dhe me qellime mire 

dhe qarte te percaktuara. Atehere kush do te merrej me mbrojtjen e te drejtave 

themelore ne Evrope , kur nuk kemi nje organizem qe di te beje me mire se KiE dhe 

me nje strukture politiko-juridike si BE-ja qe nuk ka nje sovranitet ius optima per  ta 

realizuar nje gje te tille ?  

Ne kete teme analizuam kontekstin historik ne te cilin lindi KEDNJ, dokumentat 

historike qe i paraprine hartimit te saj. Secili prej ketyre dokumentave pati rendesine 

e tij dhe dha ndihmese ne permbajtjen e saj duke i kuptuar te drejtat e njeriut tashme 

ne nje dimension tjeter , si te drejta “te patjetersueshme” , “natyrale” dhe 

“themelore”. Te drejtat e njeriut kane ngjallur debate te shumta per sa i perket 

                                                           
730 Ne Traktatin e Amsterdamit anetaret e BE kane vendosur shprehimisht se respekti per parimet e demokracise  
, lirise , shtetit te se drejtes , she respekti per te drejtat e njeriut perbejne nje kusht te domosdoshem per tu bere 
anetar i BE 
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natyres se tyre dhe detyrimit qe ato vendosin mbi shtetet te cilat kane marre persiper 

adaptimin e tyre dhe dosmosdoshmerisht  respektimin e tyre. Per shume kohe te 

drejtat e njeriut jane pare eksluzivisht vetem nen juridiksionin e shteteve kombtare 

dhe per nje kohe te gjate asnje prej shteteve nuk mbajti pergjegjesi qofte kjo direkte 

apo indirekte per mosrespektimin e te drejtave themelore. Kjo nuk u arrit me 

DUDNJ( Deklaraten Universale te te Drejtave te Njeriut-1948 te OKB), por do te 

arrihej pak vite me vone me KEDNJ. Ky traktat nderkombtar unik ne llojin e vete per 

karakteristikat e shpjeguara ne kete pjese do te ngrinte nje mekanizem te tere per 

zbatimin e konventes. Ky mekanizem i eshte nenshtuar disa nderhyrjeve, ku me e 

fundit eshte ajo e protokollit 14. Fillimisht mekanizmi filtrues perbehej nga dy hallka 

Komisioni dhe Gjykata, te cilat funksionuan per nje kohe te gjate. Keshtu gjykata 

nuk ishte lehtesisht e arritshme per shkak te ekzistences se Komisionit si hallke e 

pare. Me ane te protokollit 11 te KEDNJ gjykata u be e vetmja hallke filtuese. Per 

shkak te ngarkeses se madhe prot 14 amendoi me teper procedurat. Te drejtat e 

njeriut ne Evrope ende nuk kane arritur unifikimin e tyre te plote per shkak te 

ekzistences se dy organizatave, te cilat nuk kane arritur te gjejne gjuhen e perbashket 

se si do te funksionojne sistemet e tyre te kontrollit dhe deri ne cfare mase secili prej 

tyre eshte i gatshem te leshoje pe. 

Problen shqetesues me karkater interpretativ per anetaret e Gjykates se Strasburgut 

ka qene te analizonin psh:  nenit 1 te Protokollit 1 te KEDNJ-se, dispozite e cila ka 

shkaktuar shume debate ne momentin qe u perfshi ne protokollin shtese, per shkak 

se eshte e vetmja dispozite e konventes, e cila permban nje te drejte me karakter 

ekonomik. Ceshtjet te cilat i jane pararshtruar Gjykates evropiane per diskutim kane 

qene te shumta, por ajo qe duhej bere fillimisht ishte percaktimi i nocionit te pasurise 

dhe i te gjithe elementeve qe permbahen ne tekstin e nenit. Elementet jane me te 

sqaruara ne jurisprudencen e gjykates. Eshte bere dallimi mes privimit nga pronesia 
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dhe menyres se disiplinimit te perdorimit te saj, per me teper gjykata ka percaktuar 

se elementi i shpronesimit ndonese nuk eshte percaktuar ne menyre te shprehur del 

nga fryma e Konventes. Ajo qe gjykata ka theksuar shpesh eshte propocion i drejte 

mes masave te marra nga shteti dhe objektivave qe kerkohen te arrihen. Numri i 

ceshtjeve qe po i shkojne per shqyrtim gjykates ( per shtetet qe shkelin/cenojne te 

drejtat e njeriut) eshte gjithnje e ne rritje, kjo per faktin se ajo tashme eshte shume 

lehte e aksesueshme dhe sepse eshte perftuar nje pervoje e mjaftueshme per te 

kutuar se si do te mund te interpretohen koncepte te caktuara. Tashme eshte e 

padyshimte se jurisprudenca e GJEDNJ-se perben revolucion te vertete ne tere 

sistemin ligjor evropian. Individet ndihen me mire te mbrojtur, per shkak te nje 

gjykate me karakter nderkombtare qe mbon te drejtat e tyre, kur dihet se gjykata 

kombetare si organe gjyqesore publike tentojne te favorizojne palen me te forte, qe 

eshte gjithmone ne duke shteti. Gjykata eshte perballur me ceshtje teper te veshtira 

ne nje Evrope nje pjese e mire e se ciles eshte perballur me probleme te mprehta ( 

p.sh: problemet me shkeljen e te drejave te  pronesise)  per shkak te daljes nga 

regjimet komuniste. 
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GENDER-BASED VIOLENCE AS A WEAPON OF WAR: THE IMPACT OF 
JURISPRUDENCE FROM INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR 

FORMER YUGOSLAVIA AND INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
RWANDA 

Sandra Gudaityte 

Faculty of Law, Leiden University. Current intern at the International Criminal Court. 

Abstract  

When an armed conflict breaks out, women become victim within their own group 
and particularly vulnerable to the enemy’s attacks. Rape, torture, prostitution, sexual 
slavery and forced marriage are used are a gratification or reward for soldiers. At the 
same time sexual violence against women of enemy’s group is used as a way to 
dishonor communities. Gender-based violence violates fundamental women's rights, 
diminishes their dignity and leaves women in a physical and mental suffering that 
lasts long after the conflict is over. Sexual violence is one of the most used warfare 
methods violating international humanitarian and human rights norms, and yet, the 
gender-based war crimes are the most overlooked.  

International and national mechanisms have largely neglected the impact of sexual 
violence in hindering peace and obscuring perceptions of security among population 
groups.  Even though sexual violence  is clearly used as a weapon of war, the 
possibility to prosecute for these crimes faces serious barriers in international law. 
First of all, there is no definition of what is gender-based violence.  As noted by 
Theodor Meron, the reference to sexual violence in the Hague Regulations and the 
Geneva Conventions and Additional Protocols limits sexual crimes to the 
prohibition of rape, with no express definition of what constitutes rape. As further 
indicated by Inger Skjelsbeak gender-based violence can be used as a tactic of 
waging war, in other words – as a weapon of war. Both, conventional and 
unconventional weapons can be used as a part of systematic political campaign 
which has strategic military purposes. These purposes go beyond the traditional 
notion of rape and becomes as a part of a wider political agenda. 

Some attention to this issue has been given in reaction to the atrocities in Rwanda 
and former Yugoslavia where gender-based violence has been used extensively as a 
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part of the war strategy. Establishment of International Criminal Tribunal for Former 
Yugoslavia (“ICTY”) and the Internationl Criminal Tribunal for Rwanda (“ICTR”) 
have made a notable progress in reconceptualising sexual violence as a weapon of 
war. The ICTY statute includes rape as a form of the crimes against humanity and 
already in its first case Prosecutior v. Dusko Tadic included sexual violence as an 
indictable crime by an international court. Even though Dusko Tadic was not found 
guilty of committing sexual violence himself, the chamber held him responsible for 
participation in a general campaign of terror and this indirect involvement was 
sufficient to hold him personally responsible for gender-based crimes. The ICTR 
took a further step in defining the crime of sexual violence in its first case Prosecutor 
v. Jean-Paul Akayesu. Referring to the Torture Convention, the Tribunal likened 
rape to torture, thus expanding the treatment of rape beyond the Fourth Geneva 
Convention’s interpretation of rape as an offense against the honor of the victim. In 
Akayesu case ICTR made a linkage between sexual violence and wider political 
agenda expanding the notion of sexual violence beyond the mere notion of rape. 

This paper will analyze and evaluate the progress made by ICTY and ICTR towards 
recognizing the issue of gender-based violence as a threat to international peace and 
security and a grave breach of human rights. What are the remaining difficulties in 
prosecuting for gender-based violence and what is the future perspective for an 
effective mechanism combating gender-based violence? 

 
Keywords: Gender-based crimes, sexual violence, rape, ICTY, ICTR. 

Introduction 

 

When a war breaks out, women become victim within their own group and 

particularly vulnerable to the enemy’s attacks. Rape, torture, prostitution, sexual 

slavery and forced marriage are used are a gratification or reward for soldiers. At the 

same time sexual violence about women of enemy’s group is used as a way to 

dishonor communities. While violence during the conflict is indiscriminate of sex, 
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age or race, the women and girls nevertheless are the primary victims simply 

because of their gender.  

Sexual violence is also widely used as a strategy of war, means to defeat the enemy, 

make the society more vulnerable. This strategy overcomes any limits and is clearly 

violating international humanitarian law requirements. Unfortunately, gender based 

crimes are particularly overlooked because of the social, cultural and even legal 

reasons.  

A failure to recognize gender-based violence as a weapon of war resulted in 

impunity leaving victims without proper remuneration. On the top of this, in a post-

conflict phase the biggest attention is drawn to the disarmament, reintegration, 

reconstruction and rehabilitation of the nation, however, very little attention is paid 

to women’s victimization and the ways of reintegrating them in the post-conflict 

society. 

ICTY and ICTR have been established after the ethnic cleansing in Rwanda and 

Yugoslavia. Though these efforts have resulted in a considerable progress in the 

international prosecution of war crimes, many shortcomings remain. Prosecution of 

crimes unproportionally impacting women has been a particularly difficult area as 

there are no established rules, procedures or schedules. Women as victims are often 

ignored and marginalized.731

The establishment of the International Criminal Court (“ICC”) is an important step 

which will help alleviate most of these obstacles and to make the prosecution of 

gender-based crimes more efficient. However, whether the ICC will create more 

 The tribunals were dealing with a lot of issues, starting 

with the lack of existing definitions, unclear mode of responsibility and vague 

protection of victims and witnesses.  

                                                           
731 Andrea R. Phelps, “Gender-Based War Crimes: Incidence and Effectiveness of International Criminal 
Prosecution” [2006] 12 William & Mary Journal of Women and the Law 499, 500. 
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uniform rules and procedure of prosecuting the gender-based violence is to be seen 

in the future. 

This paper consists of four parts. The first part describes gender-based crimes as a 

widely used strategy of war. The second part deals with the definition of rape and 

sexual violence. The definition of the rape was not uniformly adopted by the 

tribunals. It also discusses the modes of liability and how the prosecution of sexual 

violence has developed from the individual crimes and became attributable to the 

commanders. 

Gender-based crimes as a method of war in former Yugoslavia and Rwanda  

Sexual violence during armed conflict has been known recognized in some form for 

centuries. It has been considered as an inevitable consequence of war and the 

violation of the woman’s and her family’s dignity.732

After the World War II rape was prohibited by the 1949 Geneva Convention relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War (“Geneva Convention IV”).

 However, international and 

national mechanisms have largely neglected the impact of sexual violence in 

hindering peace and obscuring perceptions of security among population groups. 

Even though sexual violence is clearly used as a weapon of war, the possibility to 

prosecute for these crimes faces serious barriers in international law.  

733 It 

states that women shall be especially protected against any attack on their honor, in 

particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.734

                                                           
732 Rana Lehr-Lehnardt, “One Small Step for Women: Fremale-Friendly Provisions in the Rome Statute of the 
International Criminal Court” [2002] 16 BYU Journal of Public Law 317, 318. 

 

Rape is also prohibited in the 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions 

733 Sandra Fabijanić Gagro, “The Crime of Rape in the ICTY’s and the ICTR’s Case Law” [2010] 60 Zbornik PFZ 
1309, 1312. 
734 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (adopted 12 August 1949),75 
UNTS 973 (Geneva Convention IV), Art. 27(2). 
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and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 

(“Additional Protocol I”) and 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions 

and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 

(“Additional Protocol II”).735

The deliberate use of rape as a weapon of war was a central strategy in the Serbian 

effort to seize and maintain territorial control in the former Yugoslavia.

 International humanitarian law prohibits any action 

that violates person’s dignity no matter the gender. The additional articles explicitly 

prohibiting the sexual violence further reinforce the requirement not to violate the 

human dignity. Despite these provisions, the gender-based violence is still existing 

during armed conflict. 

736 Rape and 

other forms of sexual violence were used as a direct weapon to subjugate an entire 

community or group of people or to Trant the bloodline of the enemy. Gender-based 

violence became a widespread tactic used in the Yugoslavian conflict. Crimes 

included rape, forced sterilization, forced impregnation and childbirth. The civilian 

victims of sexual violence included women, children and men.737 This clearly shows 

that in sexual violence was systematic, widespread and massive. As massive that 

Catherine A. MacKinnon, who counselled several Croatian women’s organizations, 

set the number of rapes at 50000 in 1992.738

Likewise, sexual violence was used as a political and military tool directed against 

the female Tutsi civilian in the Rwandan conflict. Rwandan media sources spread 

 

                                                           
735 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (adopted 12 December 1977) 1125 UNTS 3 (Additional Protocol I), Art. 76(1); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
Non-International Armed Conflicts (adopted 12 December 1977) 1125 UNTS 609 (Additional Protocol II), Art. 4. 
736 Amy E. Ray, “The Shame of it: Gender-Based Terrorism in the Former Yugoslavia and the Failure of 
International Human Rights Law to Comprehend the Injuries” [1997] 46 The American University Law Review 
793, 794. 
737 Department of Peacekeeping Operations, “Review of the Sexual Violence Elements of the Judgements of the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda and 
the Special Court for Sierra Leone in the Light of Security Council Resolution 1820” [2010] United Nations, 30. 
738 Judy Mann, “Rape and War Crimes”, Washington Post, 13 January 1993, D22. 
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propaganda, targeting Tutsi women for persecution by portraying them as femmes 

fatales, or seductive agents of the enemy.739

Sexual violence committed in order to humiliate victims as well as to increase their 

physical and psychological suffering. Mass rapes were a particularly common 

method for the humiliation of the enemy’s women in both conflicts. Such rapes, 

often committed in the public setting or in front of the mother, father and relatives, 

appear calculated to bring the resulting shame on the survivor’s family and 

community.

 

740 As it was confirmed in the Prosecutor v. Cesic case (“Cesic case”), the 

family relationship and the fact that raped women were watched by others make the 

offence of humiliating and degrading treatment particularly serious.741 The Trial 

Chamber in the Prosecutor v. Delalic and others case (“Delalic case”) also confirmed 

that rape committed in the presence of others exacerbated the victim’s humiliation.742 

Similarly, the Prosecutor v. Musema case (“Musema case”) confirmed that humiliating 

utterances, which often accompany rape and he explicitly mentioned Musema’s 

declaration during one rape.743

Humiliation is not the only consequence sought by gender-based crimes inflicted 

during the armed conflict. Rape and other forms of sexual violation inevitably 

results in physical suffering and mental trauma. For example, the victims of sexual 

abuse at the detention centers in Foca (Bosnia and Herzegovina) suffered 

inconceivable pain, indignity, and humiliation of being repeatedly violated, without 

 

                                                           
739 Rebecca L. Haffajee, “Prosecuting Crimes of Sexual Violence at the ICTR” [2006] 29 Harvard Journal of Law 
and Gender 201, 203. 
740 Sandra FabijanićGagro, “The Crime of Rape in the ICTY’s and the ICTR’s Case Law” [2010] 60 Zbornik PFZ 
1309, 1317. 
741 Prosecutor v. Cesic (Sentencing Judgement) IT95-10/1 (11 March 2004), para. 35. 
742 Prosecutor v. Delalic, Mucic, Delic and Landzo (Judgement) IT-96-21-T (16 November 1998), para. 1262. 
743 Sandra Fabijanić Gagro, “The Crime of Rape in the ICTY’s and the ICTR’s Case Law” [2010] 60 Zbornik PFZ 
1309, 1317. 
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knowing whether they would survive the ordeal.744 Most of the time, women would 

have to agonize through the day, not knowing what was to be their own fate in the 

coming night.745

Gender-based violence clearly was used as a method of war in both, former 

Yugoslavia and Rwanda. Thus, the establishment of ICTY and ICTR was a very 

significant step in setting clear and efficient standards for the prosecution of gender-

based crimes. The ICTY and ICTR have recognized sexual violence, as acts of torture 

and crimes against humanity.

 

746 Additionally, rape is recognized as a violation of 

Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II.747

Rape as a war crime has been recognized in a number of the cases. In the Prosecutor 

v. Furundzija (“Furundzija case”) and Delalic cases ICTY recognized rape as a 

violation of laws and customs of war, and as a basis of torture under the 1949 

Geneva Conventions.

 The 

inclusion of gender-based crimes to the statutes of the ICTY and ICTR is definitely a 

very important step in prosecuting these crimes.  

748

Gender-based crimes in the ICTY and ICTR is often limited to rape while it is widely 

recognized that gender-based crimes as a method of war include a much wider 

range of offenses. Even though the precedent of the case law in ICTY and the ICTR is 

reflected the Rome Statute of the ICC, it includes notably wider range of gender-

based crimes. Under the Article 7(1)(g) of the Rome Statute, rape, sexual slavery, 

enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of 

sexual violence of comparable gravity is recognized as a crime against 

 

                                                           
744 Ibid, 1318. 
745Prosecutor v. Nikolic (SentencingJudgement) IT-94-2-S (18 December 2003), paras. 46, 194. 
746 Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (adopted 25 May 1993) SC Resolution 827 
(ICTY Statute), Article 5(g); Statute of International Criminal Tribunal of Rwanda (adopted 8 November 1994) sc 
Resolution 995 (ICTR Statute) Article 3(g). 
747 ICTR Statute, Article 4(e). 
748 Prosecutor v. Furundzija (Judgement) IT-95-17/1-T (10 December 1998), paras 105, 109;  
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humanity.749

Another important novelty is that contrary to the Geneva Convention and 

Additional Protocols the Rome Statute does not link sexual violence to an attack on a 

woman’s honour. Rhonda Copelon asserts that this is a positive development.

Another plausible development reflected in the Rome Statute is that the 

Article addressing war crimes already include gender-based crimes as prosecutable 

crimes. 

750 The 

link to the violation of the honor the victim’s family may result in the treatment of 

the women as an object as the attack is not against the woman, rather than against 

the whole society or her family. Women become the object of a shaming attack, the 

property or objects of others, needing protection perhaps, but not the subjects of 

rights.751

Recently the issue of sexual violence has gotten more attention. The adoption of 

Security Council Resolutions 1325 and 1820 focused on women, peace and security, 

sought to increase the visibility of gender in situations of armed conflict. Resolution 

1820 determines sexual violence as a threat to international peace and security and 

sets out a range of measures to enhance the protection of civilians, with particular 

reference to women and girls.

 

752 The work of ICTY and ICTR was a significant 

element in the implementation of the Resolution 1820. It is noted in the Resolution 

that rape can constitute a war crime, crimes against humanity, or a constitutive act 

with respect to genocide.753

                                                           
749 Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998) UN Doc. A/CONF. 183/9 (Rome 
Statute), Article 7(1)(g). 

 Enduring impunity and ensuring accountability and 

750 Rhonda Copelon, „Gender crimes as war crimes: integrating crimes against women into international criminal 
law‟ [2000] McGill Law Journal 217, 221. 
751 Ibid. 
752 UNSC Res 1820 (19 June 2008) UN Doc S/RES/1820. 
753 UNSC Res 1820 (19 June 2008) UN Doc S/RES/1820. 
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justice for crimes of a sexual nature are among the facets of an eventual 

comprehensive strategy covered in the Resolution.754

Sexual violence is clearly used as a weapon of war diminishing honor of the victim, 

causing serious physical, psychological and even social consequences. The 

prohibition of sexual violence is clear as it undoubtedly violates human rights and 

international humanitarian law norms. The prohibition of sexual violence as a 

weapon of was also recognized by the ad hoc tribunals. Therefore, the prohibition is 

clear and loud. The main issue remains: how to effectively stop the widespread use 

of sexual violence as a weapon of war? 

 

Prosecution of gender-based crimes in ICTY and ICTR 

This extensive nature of the war crimes, particularly the gender-based war crimes, 

presented a significant task for the ICTY and ICTR, which may partially account for 

its shortcomings.755

Defining sexual violence 

 The first and the most obvious issue that was faced in the both 

tribunals is the lack of the definition of the sexual violence. Furthermore, how to 

make the prosecution more effective and how to protect victims and witnesses of 

sexual violence? 

The statutes of the ICTY and ICTR lack of concrete definition of gender-based 

crimes. However, the existing international legal framework cannot offer any clarity 

in defining gender-based crimes. As noted by Theodor Meron, the reference to 

sexual violence in the Hague Regulations and the Geneva Conventions and 

Additional Protocols limits sexual crimes to the prohibition of rape, with no express 
                                                           
 754Department of Peacekeeping Operations, “Review of the Sexual Violence Elements of the Judgements of the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda and 
the Special Court for Sierra Leone in the Light of Security Council Resolution 1820” [2010] United Nations, 15. 
755 Andrea R. Phelps, “Gender-Based War Crimes: Incidence and Effectiveness of International Criminal 
Prosecution” [2006] 12 William & Mary Journal of Women and the Law 499, 506. 
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definition of what constitutes rape.756 As further indicated by Inger Skjelsbeak 

gender-based violence can be used as a tactic of waging war, in other words – as a 

weapon of war.757

An immensely important development in defining rape and sexual violence was 

done by the first ICTR case – Akayesu case. In this case, rape, as a crime against 

humanity has been described as “a physical invasion of a sexual nature, committed 

on a person under circumstances which are coercive”.

 Both, conventional and unconventional weapons can be used as a 

part of systematic political campaign which has strategic military purposes. These 

purposes go beyond the traditional notion of rape and becomes as a part of a wider 

political agenda. 

758 Significantly, the Akayesu 

judgment situates rape as a crime causing serious bodily and mental harm, 

reorienting previous conceptions of rape as a moral crime against a woman’s 

honor.759 The ICTR goes further by introducing a term of “sexual violence” which is 

recognized as an act of a sexual nature committed on a person under circumstances 

which are coercive.760 Sexual violence is not limited to a physical invasion of the 

human body and may include acts which do not involve penetration or even 

physical contact.761 Thus, acts such as forces nudity fall under the notion of sexual 

violence.762

                                                           
756 Theodor Meron, “Rape as a Crime Under International Humanitarian Law” [1993] 87 The American Journal of 
International Law 425. 

 Sexual violence includes the notion of rape and it must be committed in 

the higher as part of a widespread or systematic attack on a civilian population on 

757 Inger Skjelsbaek, “Sexual Violence and War: Mapping Out a Complex Relationship” [2001] 7 European Journal 
of International Relations213. 
758 Prosecutor v. Akauesu (Judgement) Case No.ICTR-96-4-T (2 September 1998), para. 597. 
759 Amy Barrow, “UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: constructing gender in armed conflict and 
International humanitarian law” [2010] 92 International Review of the Red Cross 221, 227. 
760 Prosecutor v. Akauesu (Judgement) Case No.ICTR-96-4-T (2 September 1998), para. 688. 
761 Ibid. 
762 Ibid. 
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certain catalogued discriminatory grounds, namely national, ethnic, political, racial, 

or religious grounds.763

Even though the judgment introduced a plausible clarity of what is to be considered 

sexual violence and gender-based crimes, it also created a niche for criticism. The 

notion of sexual violence is not specified in the Statute of ICTR as such. The tribunal 

inferred it from the proscription against “inhumane acts”, acts causing “serious 

bodily or mental harm”, and “outrages against personal dignity”, which are not 

defined themselves. This leaves the introduced definition unclear and indefinite 

resulting in high risk of violating the principle of nullum crimen sine lege.

 

764

Even though gender-based crimes have been analyzed in the context of the crimes 

against humanity, it is nevertheless an important step in defining gender-based 

crimes as war crimes. Sexual violence as a war crime is often tied to a specific 

strategy, are widespread, organized and implemented by the ruling or rebelling 

regime.

 

765 Furthermore, sexual violence may be not only a strategy of war, but also 

as a method of ethnic cleansing. As it was ruled in the Akayesu case “rape and sexual 

violence certainly constitute infliction of serious bodily and mental harm to the 

victims” and that “these rapes resulted in physical and psychological destruction of 

Tutsi women, their families and their communities. Sexual violence was an integral 

part of the process of destruction”.766 The ICTR’s approach to rape as a ‘weapon of 

war’ has been called criticized as raising a very high threshold against which all 

levels of sexual violence will be measured.767

                                                           
763 Ibid, para. 598. 

 Consequently, the individual acts of 

sexual violence without a perception to destroy a particular group might be 

764 Diane Marie Amann, “Prosecutor v. Akayesu. Case ICTR-96-4-T” [1999] 93 AJIL 195, 199. 
765 Jennifer Park, “Sexual Violence as a Weapon of War in International Humanitarian Law” [2007] 3 International 
Public Policy Review1, 9. 
766 Prosecutor v. Akauesu (Judgement) Case No.ICTR-96-4-T (2 September 1998). 
767 Doris E. Buss, “Rethinking rape as a weapon of war” [2009] 17 Feminist Legal Studies149. 
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overlooked in the future. The approach established in the Akayesu case is 

nevertheless important as it sets the rape as a crime of harm rather of honor. This 

approach was later incorporated to the Rome Statute which also does not tie the 

sexual violence with the violation of a person’s or society’s honor.  

Despite of the criticism the Akayesu definition has been recognized in the 

jurisprudence of the both ICTY and ICTR. In the Musema and Delalic the broad 

definition of rape asserted in Akayesu was affirmed.768

The Trial Chamber in the Furundzija case reviewed the various sources of 

international law and found that it was not possible to discern the elements of the 

crime of rape from international treaty or customary law, nor from the general 

principles of international criminal law or general principles of international law.

 

769 

After analyzing the national jurisdiction, the Trial Chamber tried to narrow down a 

broad Akayesu definition and determined that rape is: i) the sexual penetration, 

however slight of the vagina or anus of the victim by the penis of the perpetrator or 

any other object used by the perpetrator; or of the mouth of the victim by the penis 

of the perpetrator; (ii) by coercion or force or threat of force against the victim or a 

third person.770

Even though this decision give some more clarity and precision to the definition of 

rape, latter ICTY and ICTR cases avoided using the second aspect of the definition 

because the requirement - coercion or force or threat of force. For example in the 

Prosecutor v. Kunarac (“Kunarac case”), this requirement narrowed the definition of 

rape and excluded other factors which would render an act of sexual penetration 

  

                                                           
768 Rebecca L. Haffajee, “Prosecuting Crimes of Sexual Violence at the ICTR” [2006] 29 Harvard Journal of Law 
and Gender 201, 208. 
769 Sandra Fabijanić Gagro, “The Crime of Rape in the ICTY’s and the ICTR’s Case Law” [2010] 60 Zbornik PFZ 
1309, 1321; Prosecutor v. Furundzija, (Judgement), IT-95-17/1-T (10 December 1998), para. 177. 
770 Prosecutor v. Furundzija, (Judgement), IT-95-17/1-T (10 December 1998), para. 185. 
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non-consensual or non-voluntary on the part of the victim.771In this case the Trial 

Chamber tied rape to the concept of “sexual autonomy” which violated whenever 

the person subjected to the acts has not freely agreed to or is otherwise not a 

voluntary participant.772 The penetration must occur without the consent of the 

victim, which should be given voluntarily as a result of the victim’s free will, 

assessed in the context of the surrounding circumstances.773

The Akayesu and the Kunarac case have provided different definitions of the rape. 

Akayesu enunciated a broad definition of rape, which included any physical invasion 

of a sexual nature in coercive circumstance and which was not limited to forcible 

sexual intercourse.

 

774

It seems that the tribunals in the following cases have adopted the Kunarac decision 

emphasizing the consent of the victim. However, in a more recent judgment, 

Prosecutor v. Muhimana (“Muhimana case”), Trial Chamber re-assessed the definition 

of rape under international criminal law. The Chamber reasserted why a definition 

based on consent is inappropriate for rapes charged under international criminal law 

as either acts of genocide, crimes against humanity, or war crimes, in situations that 

are almost universally coercive.

 Kunarac on the other hand provided a narrower definition 

which can be implemented more effectively and which could help to about the 

situations undermining the legitimacy of the ad hoc tribunals.  

775  The Chamber further concluded that “[c]oercion 

is an element that may obviate the relevance of consent as an evidentiary factor in 

the crime of rape.”776

                                                           
771 Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic (Judgement) IT-96-23&IT-96-23/1-T (22 February 2001), para. 438. 

 Like this the ICTR came to the conclusion that the elements of 

772 Ibid, para. 457. 
773 Ibid, para. 460. 
774 Sandra Fabijanić Gagro, “The Crime of Rape in the ICTY’s and the ICTR’s Case Law” [2010] 60 Zbornik PFZ 
1309, 1323. 
775 Prosecutor v. Muhimana (Summary of Judgement) Case No.ICTR-95-1B-T (28 April 2005), paras 24, 31. 
776 Ibid, para. 31. 
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rape set in the Akayesu case encompass set in the Kunarac case. Thus, the broad 

Akayesu definition has been readopted.  

Lack of the definition has been recognized as one of the main difficulties in 

prosecuting gender-based violence in the ad hoc tribunals. The both tribunals have 

set a significant benchmark in an attempt to determine what is rape and sexual 

violence. Unfortunately, they were not able to set one definition. Non-inclusion of 

the definition to the statutes of the ICTY and ICTR gave a wide range of 

competences to the tribunal to analyze the issue in their judgments. Thus, it is quite 

realistic that one conduct might be determined as rape by one tribunal while 

overruled but the other. The tribunal is the one who has a competence to determine 

the limits of its jurisdiction. Unfortunately, the notable competence de la competence 

principle resulted to the different interpretation of the same crime.  

Command responsibility – the mode of liability of gender-based war crimes 

Notwithstanding the re-expansion of the definition of rape, as appropriate for 

situations of armed conflict, prosecutors still face a significant challenge in procuring 

convictions for crimes of sexual violence, including rape.777Although international 

criminal law officially recognizes sexual violence crimes, these crimes largely were 

neglected in practice in international tribunals before the inception of the ICTY and 

the ICTR.778

Sexual violence was always related to individual offense, thus, the nexus between 

the accused and the victim was always required. However, it is very important to 

distinguish the sporadic acts of sexual violence when the soldiers commit acts 

 Sexual violence was considered as an isolated act violently and a natural 

byproduct of armed conflict.  

                                                           
777 Rebecca L. Haffajee, “Prosecuting Crimes of Sexual Violence at the ICTR” [2006] 29 Harvard Journal of Law 
and Gender 201, 211. 
778 Kelly D. Askin, “Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes Under International Law: 
Extraordinary Advances, Enduring Obstacles” [2003] 21 Berkeley J. Int’l L. 288, 288. 
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without orders or even knowledge of their superior. As it was discussed above, the 

gender-based crimes, as war crimes are often used as a policy of the warring parties. 

In some cases, military commanders and camp commanders are reported to have 

ordered their subordinates to rape and sexually assault people who were not 

members of the subordinates' ethnic or religious group. Other cases point to a policy 

of omission, where military and camp commanders failed to prevent such conduct 

and failed to punish their subordinates for such criminal behavior when it was 

discovered.779 The widespread and extensive nature of the crimes made concealment 

impossible and denial of knowledge implausible.780

International criminal law clearly establishes that when sexual violence has been 

committed with the orders of the superior, the latter might be held responsible for 

specific gender-based crimes even though the accused did not have direct contact 

with the victim. In the Celebici case the Chamber identified the essential elements of 

command responsibility for failure to act as follows: (1) the existence of a superior-

subordinate relationship; (2) the superior knew or had reason to know that the 

criminal act was about to be or had been committed; (3) the superior failed to take 

the necessary and reasonable measures to prevent the criminal act or punish the 

perpetrator thereof.

 Commanders might not engage 

in gender-based crimes physically, but rather give orders and directions for their 

subordinates. Thus, individual responsibility might not fully satisfy the need to 

prosecute those responsible for war strategy relying on sexual violence.  

781

                                                           
779 Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780, 49th Sess., 
Annex, UN Doc S(1994/674/1994), 498. 

 

780 Nicole Laviolette, “Commanding Rape: Sexual Violence, Command Responsibility, and the Prosecution of 
Superiors by the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda” [1998] 36 Can. Y.B. 
Int'l L. 93, 125. 
781 Prosecutor v. Delalic, Mucic, Delic and Landzo (Judgement) IT-96-21-T (16 November 1998), para. 128. 
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The first question to be answered is to what extent must it be proved that 

commanders either routinely used policies of sexual violence or simply knew that 

troops were at future risk to commit rapes and sexual assaults?782 The jurisprudence 

on this question was not constant. On one hand commanders held reliable even 

though they did not know details about a particular sexual offense, on the other 

hand the commanders might be held reliable only if they failed to take necessary 

measures to prevent or punish the perpetrator.783

The Prosecutor v. Krstic (“Krstic case”) decision ruled that sexual violence could be a 

natural and foreseeable consequence of other wartime violations, thereby reversing 

the conventional and gender discriminatory belief that wartime sexual abuse is 

inevitable, isolated deviate conduct of soldiers whose abuses do not inure to their 

military superiors.

  

784 Superior responsibility was the basis of liability in the 

Prosecutor v. Blaskic (“Blaskic case”). The Trial Chamber ruled that sexual violence 

was deemed to be a foreseeable consequence of Blaskic’s decision to locate the 

soldiers in the same building where the female prisoners were held.785 Like this the 

Trial Chamber affirmed the Krstic decision that sexual violence is a foreseeable 

consequence and commanders are required to take a high level of responsibility to 

stop and punish bender-based crimes. However, this the Appeals Chamber has 

overruled this decision and concluded that Blaskic did not have effective command 

and control over his troops which were engaged to rape.786

                                                           
782 Nicole Laviolette, “Commanding Rape: Sexual Violence, Command Responsibility, and the Prosecution of 
Superiors by the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda” [1998] 36 Can. Y.B. 
Int'l L. 93, 125. 

 In Celibici and Prosecutor 

v. Semanza (“Semanza case”) cases backed up the Blaskic Appeal judgement and ruled 

783 W. D. Burnett, "Command Responsibility and a Case Study of the Criminal Responsibility of Israeli Military 
Commanders for the Pogrom at Shatila and Sabra" [1985] 107 Military L. Rev. 71 at 98. 
784 Prosecutor v. Krstic (Judgment) Case No. IT-98-33-T (2 August 2001), para. 615.   
785 Prosecutor v. Blaskic (Judgment) Case No. IT-95-14-T (3 March 2000) para. 732.   
786 Ibid, para. 613  . 
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that there has to be direct evidence showing the knowledge of the superior and that 

the knowledge cannot be presumed.787 Nevertheless, the acquired information does 

not have to be direct; it is enough to prove that the obtained information “suggest 

the need to inquire further.”788 The Prosecutor v. Kvocka (“Kvocka case”) Trial 

Chamber specifically noted that “if a superior has prior knowledge that women 

detained by male guards in detention facilities are likely to be subjected to sexual 

violence, that would put him on sufficient notice that extra measures are demanded 

in order to prevent such crimes.789

The jurisprudence suggests that it is required to prove that the superior had actual 

knowledge about the sexual violence. The stipulation that certain acts can be 

inferred from circumstances is not enough.  

 

Additionally, here has to be a proof that the superior failed to take any step to 

prevent of punishing certain act. This proof is important in establishing the superior 

and subordinate relationship as the lack of such relationship indicates that the 

superior did not have any control on the person who committed gender-based 

crimes.  

Further development of the prosecution of gender-based crimes within the 

auspices of the ICC 

The ICC on the may offer some clarity in determining what is sexual violence. The 

Rome Statute contains an impressive list of sexual and gender crimes and represents 

an important breakthrough. Article 8 of the Rome Statute, which delineates the 

jurisdiction of the Court over war crimes in international and internal war, explicitly 

lists "rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy ... enforced 
                                                           
787 Prosecutor v. Semanza (Judgement) Case No. ICTR-97-20 (15 May 2003) para. 404; Prosecutor v. Delalic, et al. 
(Judgement) Case No. IT-96-21  Judgment at para. 494 (16 November 1998), para. 386. 
788 Prosecutor v. Kvocka (Judgement) Case No. IT-98-30/1, (2 November 2001), para. 318. 
789 Ibid. 
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sterilization or any other form of sexual violence also constituting" either "grave 

breaches" or violations of Common Article 3 of the Geneva Conventions.790

Sadly, the Elements of Crimes do not provide definitions of all gender-based crimes 

leaving us in the same starting point as the ICTY and ICTR were. A plausible 

development on the other hand is that in the ICC Elements of Crimes defines rape 

as: (1)The perpetrator invaded the body of a person by conduct resulting in 

penetration, however slight, of any part of the body of the victim or of the 

perpetrator with a sexual organ, or of the anal or genital opening of the victim with 

any object or any other part of the body. (2) The invasion was committed by force, or 

threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, 

psychological oppression, or abuse of power, against such a person or another 

person, or by taking advantage of a coercive environment, or the invasion was 

committed against a person incapable of giving genuine consent.

 The 

expansion of the list of the acts related to sexual violence is undoubtedly plausible 

achievement. Sexual violence as a war strategy rarely includes only rape; various 

methods are being used as a means to cause moral and physical pain, to inflict 

humiliation and to weaken the enemy.  

791

This definition combines the Akayesu and Kunarac elements and introduced a new 

phrase “genuine consent”. This definition has not yet been subject to judicial 

interpretation.  The gender-based crimes have already been brought to the ICC. For 

example in the Prosecutor v. Bemba (“Bemba case”) case the Prosecution mentions over 

1000 rapes, more specifically the Prosecutor cited gang rape, rape at gunpoint, 

ripping off clothes before rape and rape in front of families and in public.

  

792

                                                           
790 Rome Statute, Arts. 8(2)(b)(xxii), 8(2)(e)(vi). 

 The Pre-

Trial Chamber confirmed that these crimes constitute crimes against humanity and 

791 Elements of Crime, Art. 8(2) (b) (xxii)-1.   
792 Prosecutor v. Bemba (Decision on the Confirmation of Charges) ICC-01/04-01-07 (30 September 2008), para.308. 
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war crimes, however, rejected the Prosecutor’s cumulative charging approach of 

using the same evidence for the charge of rape and for charges of torture and 

outrages on personal dignity based on rape.793

The Bemba case will also will be an important benchmark for the command 

responsibility for gender-based crimes, because Bemba is alleged to be the 

Commander in Chief of the “Mouvement de Liberation du Congo”, a militia force 

which entered the territory of CAR in October 2002.  

 The denial of the cumulative charges 

limits scope of the charges and leaves a number of victims suffered from gender-

based violence other than rape without any possible remedy.  

 

The adoption of the Rome Statute is undeniably a positive step for the future 

prosecution of gender-based violence. Yet many questions are still to be answered. 

How is the new definition of rape going to be interpreted and how other forms of 

sexual violence are going to be defined? Whether the lack of the definitions will not 

result in avoidance to charge of gender-based war crimes? One thing is clear, the ICC 

has a great potential to form a uniform and constant practice which would further 

ensure effectiveness of the prosecution of gender-based crimes committed during 

armed conflict. 

Conclusion 

ICTY and ICTR have made a significant progress in setting precedent in 

international prosecution of gender-based war crimes. One of the essential starting 

points that have been dealt by the tribunals is the definition of sexual violence. 

Despite the fact that there was no uniform jurisprudence at hand, tribunal raised an 

essential question that has to be answered – whether victim’s consent is a necessary 

                                                           
793 Ibid, para. 199. 
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element and whether the determination of the existence of force or threat is 

necessary.  

The further development has been done by the ICC. First, more gender-based crimes 

were introduced. This is undoubtedly positive development, ensuring more effective 

prosecution of gender-based war crimes and allowing the bigger amount of victims 

to get remunerations. The ICC Elements of Crime offered a definition of rape which 

will help to establish uniform and constant jurisprudence. These factors already 

show that the permanent court is built upon the experiences in the ICTY and ICTR 

which will attain the additional goals of general deterrence and retribution, putting 

the world on notice that war crimes, including gender-based war crimes, will be 

prosecuted and punished whenever and wherever they occur.794

 

 In turn, this will 

help to reduce the use of sexual violence as a war strategy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
794 Andrea R. Phelps, “Gender-Based War Crimes: Incidence and Effectiveness of International Criminal 
Prosecution” [2006] 12 William & Mary Journal of Women and the Law 499, 519. 
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Abstract 
Globalization is a reality and its effects are visible. It is  reshaping the world, by 
eroding parts of states’  sovereignty and rebalancing the economic and political 
powers of international actors. By contrast, human rights are simultaneously part of, 
and different from  globalization.  
Having been spread  through globalization, they are now under threat  and violated 
by its forces. Is there a point of reconciliation, holding for the advancement of 
human rights irrespective of globalization effects? If so, what could be  the tools to 
achieve this  goal? This paper  starts by analyzing the nature of the  relationship 
between human rights and globalization.  While different authors disagree on  
whether it  should be regarded  as antagonistic or  as  mutually beneficial, it is  
argued  that  such relationship  cannot  be properly grasped  by reference to the 
whole body of human rights, but by separately analyzing  the  (i)civil and political 
rights from the  (ii)  social,  economic and cultural rights  vis-à-vis globalization. It 
follows that globalization  shares several common principles with the former 
category of human  rights while  differs  and is hostile  with respect to the latter 
category.  
However, despite their inclusion in international human rights treaties   and 
conventions, attempts to ensure respect for  socio-economic  rights have proven 
difficult  to  implement  in practice, due to  their lack of justiciability.  Thus, 
considering there is a direct correlation between wealth and  social,  economic and 
cultural rights, the author  argues  that  legislation alone is insufficient and only 
through a stable and consistent economic development can these rights be 
realistically  enforced. Notwithstanding external factors such as economic crisis, the  
author  concludes  that economic development can be  sustained by strengthening  
civil and political rights, i.e. through rule of law, accountability and good 
governance. 
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Introduction 

There is no alternative to human rights in terms of desirability. Any other concept 

would only be perceived as a regression towards rights that were hardly achieved 

during the last two centuries. Indeed, the human rights body is the only tool, despite 

its imperfections, to stand against the immense power of economic globalization as a 

whole. From this perspective, the relationship between human rights and neo-

liberalism does not resemble to an alliance, but rather to a conflict. Yet, authors like 

Pillay claim that economic globalization and human rights can coexist on the 

premise that if globalization will commit on the protection of international human 

rights, then its economic promises may be universally enjoyed.795 It is worth noting 

however, that this view is rather optimistic, as it is quite undisputed that since the 

beginning of the ‘modern’ globalization, the gap between the developed and 

developing countries has been consistently growing.796 Thus, scholars such as 

McCorquordale and Fairbrother label human rights as being both part of 

globalization and separate from globalization,797 while Chimni takes a rather critical 

view claiming that the human rights discourse is being used as an imperialist tool by 

neo-liberal agendas in order to exploit developing countries.798

                                                           
795 Pillay S. (2004), “And Justice for all? Globalization, Multinational Corporations, and the Need for Legally 
Enforceable Human Rights Protections”, University of Detroit Mercy Law Review, Vol. 81, (Issue 4) pp. 489-524. 

 He addresses the 

concerns of the third world countries and calls for a united front against the western 

dominated power holding elites. He also underlines the substantial inequality 

796 Dunoff. J. (1999), “Does Globalization Advance Human Rights?”, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 
25 (Issue 1), pp. 125-140.   
797 McCorquordale R. & Fairbrother R. (1999), “Globalization and Human Rights”, Human Rights Quarterly, Vol. 
21 (Issue 3), pp. 735-766. 
798 Chimni. B.S. (2006), “Third World Approaches to International Law: A Manifesto”, International Community 
Law Review, Vol. 8, pp. 3-27. 
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between the two blocs and calls for more differentiated treatment in international 

financial institutions.799 Dunoff seeks to reconcile this paradox by analogy to 

geometrical figures. He asserts that the relationship between human rights and 

globalization resembles to a double helix.800 First, they both had common goals and 

interests, and from time to time they changed trajectory and “intersected at cross 

purposes”.801

 

 Although he believes that the cause lies on political contingencies and 

missed opportunities, it seems that the clash between human rights and 

globalization is more structural than political. Indeed, it is argued that such a 

relationship cannot be properly grasped by reference to the whole body of human 

rights, but by separately analyzing the (i) civil and political rights from the (ii) social, 

economic and cultural rights vis-à-vis globalization as a clash of values. Such a 

distinction does not only serve a theoretical goal, but more importantly, it can be 

used to propose better methods to approach globalization while advancing the 

human righs cause.   

Civil and Political Rights and Globalization: Brothers in Arms 

Universal Rights in a Global World 

Universality is a key concept to the human rights discourse, which is based on the 

premise that certain inherent rights and liberties apply to humans as such, 

irrespective of differential features such as race, nationality, ethnicity, sex, culture, 

language, religion, politics, etc.802

                                                           
799 Chimni B.S. (Note 4), at p. 5. 

 However, we must distinguish between a formal 

800 J. Dunoff, (Note 2), at p. 132. 
801 Ibid. 
802 UN General Assembly, Prevention and punishment of the crime of genocide, 9 December 1948, A/RES/260 
(“Genocide Convention”); UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 
1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 (“ICCPR”); UN General Assembly, Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 
171; UN General Assembly, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 
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and substantive definition of universal human rights. The former relates to a purely 

theoretical and structural definition of subjective rights, according to which 

everyone is entitled by virtue of her/his status as a human being, recognized as such 

by a legal system.803 Because there are no different classes of humans – despite any 

kind of external differences – cultural relativism seems as a contradictory notion, for 

every human right is ultimately and logically universal. In this sense, adding the 

term ‘universal’ to human rights, would sound redundant, since it would only have 

the effect of further emphasizing the notion of ‘human rights’. But of course, we all 

know this is not the case. Despite the continuous effort to depict all human rights as 

universal and indivisible,804 from a substantial point of view, human rights differ, 

especially with regard to the social, economic and cultural rights or even more, to 

the so-called third generation of human rights such as the right to sustainable 

development and environment. While scholars still dispute whether there should be 

a hierarchy among international human rights,805

                                                                                                                                                                                     
December 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195; UN General Assembly, International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3 (“ICESCR”); 
UN General Assembly, Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against 
Humanity, 26 November 1968, A/RES/2391(XXIII); UN General Assembly, International Convention on the 
Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 30 November 1973, A/RES/3068(XXVIII); UN General 
Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”), 18 December 
1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13; UN General Assembly, Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, 
p. 85. 

 it is submitted that, 

803 Ferrajoli L. (2001), “Fundamental Rights”, International Journal for the Semiotics of Law, Vol. 14, pp. 1-33, at p. 
1. 
804 Article 1 reads the same for both the ICCPR and the ICESCR; see also General Assembly, Universal Declaration 
of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III) (“UDHR”), where Articles 1-21 relate to Civil and Political rights 
and liberties, while Articles 22-29 deal with Social, Economic and Cultural rights. 
805 Meron T. (1986), “On a Hierarchy of International Human Rights”, American Journal of International Law, 
Vol. 80 (Issue 1), pp. 1-23; Farer T. (1992) “Hierarchy of Human Rights”, American Journal of International Law, 
Vol. 8 (Issue 1), pp. 115-120; Koji T. (2001), “Emerging Hierarchy in International Human Rights and beyond: 
From the Perspective of Non-Derogable Rights”, European Journal of International Law, Vol. 12 (Issue 5), pp. 
917-941; Caplan L. (2003) “State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative 
Hierarchy Theory”, American Journal of International Law, Vol. 97 (Issue 4), pp. 741-781; Klein E.(2008), 

http://www.heinonline.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/HOL/Page?handle=hein.journals/eurint12&div=49&collection=journals&set_as_cursor=4&men_tab=srchresults�
http://www.heinonline.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/HOL/Page?handle=hein.journals/eurint12&div=49&collection=journals&set_as_cursor=4&men_tab=srchresults�
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notwithstanding the lack of a formal hierarchy between primary sources of 

international law,806 or between norms of general international law and international 

human rights law, or between international human rights per se, at least some human 

rights are more important than others807 while few of them, (such as the prohibition 

of torture, genocide, crimes against humanity, war crimes, apartheid, reduction to 

slavery) are clearly universal as they have reached the level of jus cogens.808

From this perspective, globalization is very helpful to the western human rights 

concepts. Its key consequence, namely the stretching of time and space or, as has 

otherwise been argued “the end of geography”,

  

809 but other qualities such as the (i) 

multiplication of social networks, the (ii) increasing of social relations and their 

interdependencies, and the (iii) intensification of social exchanges and activities,810

Globalization forces however, need human rights to survive. Trans-National 

Corporations (“TNCs”), despite their great financial and political powers 

 

have all served as perfect transportation tools to other parts of the world. Because 

human rights are somehow imprinted in the globalization process, their success is 

due, at least in a considerable deal, to its expansion.  

                                                                                                                                                                                     
“Establishing a Hierarchy of Human Rights: Ideal Solution or Fallacy”, Israel Law Review Vol. 41 (Issue 3), pp. 
477-488. 
806 Article 38(1), International Court of Justice (“ICJ”) Statute. 
807 Being considered more important does not necessarily mean higher legal value. See, Meron. T. (note 11), at p. 
4. 
808 United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 
p. 331 (“VCLT”), Article 53: 

A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general 
international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general 
international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a 
whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a 
subsequent norm of general international law having the same character” (emphasis added). 

See also, Shaw M. (2008) (6th Ed.), International Law, Cambridge University Press, Cambridge, at p. 275. 
809 Bauman Z. (1998), Globalization: The Human Consequences, Cambridge, Polity, at p. 12, quoted by Howard R.E. 
(2005), “The Second Great Transformation, Human Rights Leapfrogging in the Era of Globalization”, Human 
Rights Quarterly, Vol. 27 (Issue 1), pp. 1-40, at p. 7.  
810 Steger M. (2003), Globalization: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, at pp. 9-13. 
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comparable and sometimes even higher to independent states, still do require a 

certain minimum level of human rights protection in order to operate in other 

countries. Thus, they often make extensive use of human rights tools to protect their 

investment.811

Value system 

 Although one might even question the morality of using a tool which 

was originally meant to protect the weak, considering they are most of the times 

exploiters of cheap labour and other human rights violations, it cannot be disputed 

that globalization itself depends on (at least some) human rights. 

The civil and political rights are properly western values. They stem from 

enlightenment ages, starting from Hobbes and Locke, to Rousseau, Kant, Mills and 

Bentham.812 This liberal approach was centered towards the single individual instead 

of the community one belonged to. It followed that rights and liberties belonged to 

the individual and not to the community or the state. Hence, globalization is 

perfectly compatible with this approach. Neo-liberalism813

                                                           
811 Tomuschat C. (2009), “The European Court of Human Rights and Investment Protection”, in Binder C. et al 
(Ed.) (2009), International Investment Law for the 21st Century, Oxford University Press, Oxford, at p. 637. 

 is heavily dependent on 

Bentham’s utilitarianism and surprisingly enough, human rights can be easily 

translated into the utilitarian principle as 

812 Clapham A. (2007), Human Rights: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.  
813 David Baldwin distinguishes four main types of elements in defining neo-liberalism: commercial liberalism 
(free trade and free market); republican liberalism (democratic states do not wage war against each others); 
sociological liberalism (increased cooperation and interdependence between states) and liberal institutionalism 
(states should give up part of their sovereignty and establish international or supranational organizations in 
order to promote economic growth and better tackle regional or global issues), see Baldwin D., (Ed.) (1993), 
Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debates, Col. Univ. Press, New York; Baylis J. and Smith S. (Ed.) 
(2008), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, USA, 
at p. 131. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

81
1 

mean[ing] that principle which approves or disapproves of every action 

whatsoever, according to the tendency it appears to have to augment or 

diminish the happiness of the party whose interest is in question.814

It could be objected that extreme individualism can lead to naked self-interest. This 

objection is of course, well grounded. Humans are social animals, and as such they 

interact with each other and live in community. Thus, certain cultures place more 

emphasis on the family, community, religion or even nation values rather than the 

single individual. However, while it might be methodologically wrong to compare 

which approach is more accurate or morally valid, it could still be argued that 

scientifically, human beings are selfish in nature and selfishness is in our own genes 

indeed.

  

815

 

 Even genuine “Samaritan acts” or other types of altruism do not form an 

exception to this rule since the ultimate goal would still be a personal (non-material) 

gain, namely self-satisfaction. Of course, ubi jus ibi societas, but since every 

prescriptive law is directed towards the individual, there is no reason why human 

rights should not be individual, but group – oriented instead. 

It must be conceded that both universalism/relativism positions have their own 

drawbacks. Douzinas cautions that while the nature of universalism may lead to 

extreme individualism, which itself may lead to arrogance and imperialism, it is also 

true that relativism can be even more dangerous, considering it privileges 

community and neighbourhood, justifying atrocities against those who disagree 

with the oppressiveness of the tradition.816

                                                           
814 Bentham  J. (1907), An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, Oxford, Chapter 
1, 1.3. 

 He brings Kosovo and Rwanda as perfect 

815 R. Dawkins (1976) (30th Anniversary Ed. 2006), The Selfish Gene, Oxford University Press, New York. (“Let us 
try to teach generosity and altruism, because we are born selfish”), at p. 3. 
816 Douzinas C. (2002), “The End(s) of Human Rights” Melbourne University Law Review, Vol. 27 (Issue 2), pp. 
445-465, at p. 457. 
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examples where strong community ‘values’ lead to ethnic cleansing and genocide.817 

Therefore, the most scholarly accepted view seeks to reconcile the two conflicting 

ideologies by finding a compromise. Donnelly, Howard et al. try to distinguish 

between the so-called radical universalists and relativists from a moderate approach 

both in quantitative and qualitative terms.818

 

 

The problem is more complicated though. Questions of legitimacy and truth seem to 

be central in human rights, as some values are hardly reconciled. As Rawls puts it, 

“where are the reasonable limits of toleration to be drawn?”819 Is the female genital 

mutilation practice to be tolerated as a non-western value as such? And who are we 

to judge? A possible and fair solution would be adopting Rawls’s original position, 

the “veil of ignorance” theory.820 Imagine, if no one knows what her/his place in 

society would be, class or social position, intelligence, strength and the like.821 

Because humans are rational beings, in front of a lack of information, we would 

choose not to create arbitrary inequalities and privileges for fear of being ourselves 

victim of these inequalities.822

What all these theories have in common, is that in order for humans to avoid pain, a 

certain limit must be ensured. Civil and Political Human rights, as so envisaged, 

 Therefore, any right, western or non-western, able to 

pass the test of the veil of ignorance, is legitimated to be a human right, as it 

conforms to social justice by possessing an objective morality. 

                                                           
817 Ibid, at pp. 457-458. 
818 Donnelly J. (1984), “Cultural Relativism and Universal Human Rights”, Human Rights Quarterly Vol. 6 (Issue 
4), pp. 400-419; Howard R.E. (1987), “Human Rights and the Culture Wars: Globalization and the Universality of 
Human Rights”, International Journal Vol. 53 (Issue 1), pp. 94-112. 
819 Rawls J. (1993), “The Law of Peoples”, Critical Inquiry, Vol. 20 (Issue 1), pp. 36-68, at p. 37. 
820 Rawls J. (1971), A Theory of Justice, Belknap Press, Cambridge, Ma., Ch. 3. Sec. 24. 
821 Ibid, at Sec. 24, p. 137. 
822 Ibid. at Sec. 25, p. 149. 
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represent the minimum limit under which is not allowed to go.823 That is why there 

is a common agreement that torture and genocide are strictly prohibited, that 

freedom of movement, religion or expression are guaranteed, or that no one should 

be arbitrarily killed, or deprived of her/his liberty without due process of law. Even 

Marx did not challenge the substance of these rights. Rather he criticized the way 

they were implemented, i.e. as purely formal and procedural, thus being illusions.824

Social, Economic, Cultural rights and Globalization: A Relationship gone bad 

 

3.1. The need for more equality 

One of the main critiques of globalization holds that it is hostile to the universality of 

human rights as it creates inequality in treatment. Kinley correctly distinguishes 

between the commercial axis of globalization and human rights by asserting that the 

former promotes inequality, while the latter equality.825 Equality though, is a loose 

notion, differing according to political or ideological views. As Dworkin puts it, 

people can become equal (or at least more equal) in one way with the consequence 

that they become unequal (or more unequal) in others.826 For example, if people have 

equal income, they will nevertheless differ in the amount of satisfaction in their lives. 

He distinguishes between two theories of distributional equality, namely the 

equality of welfare827 and the equality of resources.828

                                                           
823 Ignatieff M. (2001), Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton University Press, Princeton, at p. 73; Brown 
W. (2004), ““The Most We Can Hope For…”: Human Rights and the Politics of Fatalism”, The South Atlantic 
Quarterly, Vol. 103, (Issue 2/3), pp. 451-463. 

 Although he favors the latter 

824 Engle E. (2008), “Human Rights According to Marxism”, Guild Practitioner, Vol. 65, (Issue 4), pp. 249-254, at p. 
250.   
825 Kinley D. (2002), “Human Rights, Globalization and the Rule of Law: Friends, Foes or Family?” UCLA Journal 
of International Law and Foreign Affairs, Vol. 7, (Issue 2), pp. 239-264. 
826 Dworkin R. (2000), Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Cambridge 
Ma., at p. 11.   
827 Ibid. (Holding that a distributional scheme treats people as equals when it distributes or transfers resources 
among them until no further transfer would leave them more equal in welfare). 
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type of equality, Dworkin bases his judgment referring to the so-called “luck 

egalitarianism”, holding that people should be treated equally on the basis of their 

conscious choice, and not on the basis of unchosen differences, namely talents or 

other differences irrespective of their will. However, when applied to the human 

rights discourse, one might find the equality of welfare more appealing, as usually 

western developed countries were indeed in a position to choose whether to exploit 

developing countries as their colonies. Thus, Chimni’s call829

Should we ultimately adopt Dworkin’s welfare equality or Nozick’s total rejection of 

welfare law’s as violating human rights?

 for more differentiated 

treatment of developing countries in financial and trade bodies, such as the World 

Trade Organization (“WTO”) or the International Monetary Fund (“IMF”) and 

World Bank, is quite coherent, equal and just. 

830 Or should we accept Marx’s theory on a 

communist regime holding on a heavy progressive taxation?831

                                                                                                                                                                                     
828 Ibid. (Holding that it treats people as equals when it distributes or transfers so that no further transfer would 
leave their shares of the total resources more equal). 

 One cannot doubt 

Marx’s good will to end poverty and class divisions between humans, especially in a 

time when capitalism was in its peak and more aggressive than ever, but 

nevertheless, fails to see how a system already proven utopist and extremely 

dangerous especially for human rights, can ever be an answer to the problem. On the 

other hand, naked self-interest per se, does not necessarily have to be a despicable 

phenomenon. On the contrary, every system, political or religious has in the past 

suffered from moral hypocrisy, which after an initial success, has turned into a 

boomerang for their failure. 

829 Chimni B.S., (Note 4). 
830 Nozick R. (1974), Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwell, Oxford. 
831 Marx K. and Engels F. (1969), Manifesto of the Communist Party, Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, 
Moscow. 
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3.2. Cultural relativists and Third World Approaches to International Law 

(TWAIL) 

The relation between social and economic human rights vis-à-vis globalization is far 

more complicated. Returning to Marx’s criticism towards capitalism, one cannot 

help but draw a line of parallelism between the modern antagonism of neo-

liberalism and TWAIL or Neo-Marxism. Except for more moderated calls, the clash 

between ideologies remains striking. Here, globalization forces gain advantage of 

exploiting cheap labor, long working hours and natural resources. Cultural 

relativists such as Kausikan assert that human rights are just a luxury compared to 

the urgent need for economic development since there are usually poverty, 

insecurity and instability that breed human rights violations.832

Thus, a TNC would more likely prefer to invest in a country where such human 

rights are lacking in order to maximize its profits. Usually the chosen one would be a 

Third World or otherwise developing country where, apart from a formal 

democratic government, there would be no substantial democracy, so that certain 

government decisions would be taken easily without encountering opposition or 

civil society objections. On the other hand, even in the few exceptions where the 

governments of these countries would be in bona fides, they would still be willing to 

accept these human right violations as the “price” to attract foreign investments and 

create jobs. As Andrews bluntly puts it 

 However, one might 

argue that poverty and instability are themselves consequences and end-product of 

political and civil rights violations, finalizing in economic human rights violations. 

                                                           
832 Kausikan B. (1993), “Asia’s Different Standard”, Foreign Policy, Vol. 92, pp. 24-41. 
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A country's most favorable investment status, namely, its allure to foreign 

investments, depends on the least protective labor standards, lowest 

wages, most docile labor force and the least regulation.833

 

 

Which comes to the crucial point of the discussion that is, economic development. 

From this perspective, cultural relativism would be very helpful to neo-liberals. They 

would profess that human rights are just a luxury compared to other urgent issues, 

such as famine and economic development, and workers in these countries would 

better choose to sacrifice or limit some human rights for the sake of having a job.834

However, since statistical data show a direct correlation between respect for civil 

and political human rights and wealth,

 

835

It must be duly noted, however, that respect of the rule of law and a system of 

human rights protection, means reallocation of resources.

 these claims need to be readdressed. As 

stated above, a poor (and often corrupt) government will easily accept that not only 

foreign, but even domestic investors violate workers’ human rights and exploit 

natural resources without limit. On the contrary, in a country respectful of human 

rights, such violations would encounter the resistance of the groups of interest and 

its government would be reluctant to violate the social contract. In addition, in 

countries with a strong rule of law, human rights are further respected, due to the 

fact that individuals are more empowered and can bring a judicial action to court 

against whoever impairs her/his human rights.  

836

                                                           
833 Andrews P.E. (2000), “Globalization, Human Rights and Critical Race Feminism: Voices from the Margins”, 
Journal of Gender, Race and Justice, Vol. 3, (Issue 2), pp. 373-400, at p. 391. 

 Economic rights are 

positive rights, and as such they need implementation by the central government. 

834 Ulrich P.K. (2000), “The Force, Frailty and Future of Human Rights Under Globalization”, Theoretical 
Inquiries in Law, Vol. 1, (Issue 2), pp. 283-306, at p. 287.  
835 Ibid, at p. 288. 
836 Ibid, at p. 290. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

81
7 

Thus, the solution is to be found at the government. Only a strong, efficient and 

legitimate government can stand in front of and guide through the globalization as 

to be in conformity with relevant human rights. Other tools might also help, such as 

self-regulatory codes of conduct for TMCs, or by holding them responsible under 

international law, so that to avoid impunity. Of course, this is much more easy being 

said from a normative perspective as lege ferenda, rather than seriously attempting to 

transform it into lege lata, due to the obvious reluctance of international law to 

regulate non-state actors’ issues. That said, the argument is still valid, keeping in 

mind the difference between a concept being difficult from being void or illogical. 

Is International Law the best tool to further human rights? 

Preliminarily, it should be recalled that international human rights is just a branch of 

general international law. As such, its sources are not and cannot change from other 

branches of international law. On the contrary, human rights law may in certain 

cases be positioned as lex generalis vis-à-vis other branches, such as international 

humanitarian law.837

Treaties are the most common and preferred source for the protection of 

international human rights.

 However, it would be fallacious to fail considering the inherent 

difference of structure and uniqueness of human rights. 

838

                                                           
837 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 240, para. 
25. 

 Indeed, some of the main important treaties such as 

the Genocide Convention, ICCPR, ICESCR, or CEDAW have been quite successful in 

obliging states to protect the human rights of their citizens. However, contrary to 

other types of international treaties where the subjects of the law are the states 

themselves, in human rights treaties, states contract obligations not toward other 

states, but vis-à-vis their citizens. This feature of human rights treaties makes their 

838 D’Amato A. (1982), “The Concept of Human Rights in International Law”, Columbia Law Review, Vol. 82 
(Issue 6), pp. 1110-1159, at p. 1127. 
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enforcement quite difficult. Usually states are reluctant to oversee treaty 

implementation in other states and few are willing to jeopardize good relations and 

be accused of interfering in internal affairs in order to protect foreign citizens human 

rights. This is why human rights treaties (together with international environmental 

treaties) need implementing enforcement mechanisms able to issue sanctions in case 

of possible violations.839

Furthermore,  scholars such as Hathaway advance the claim that empirical data 

suggests that human right treaties are even counterproductive.

  

840

Countries that take the relatively costless step of treaty ratification may 

thereby offset pressure for costly changes in policies. Because monitoring 

and enforcement are usually minimal, the expression by a country of 

commitment to the treaty's goals need not be consistent with the country's 

actual course of action.

 According to her, 

even though countries with worse human records appear to ratify treaties at a higher 

rate than those with better records, practice shows that ratification is associated with 

worse human rights violations. This may be explained because 

841

 

 

Finally, treaties create binding obligations only to the parties and cannot be applied 

to third parties.  

On the other hand, international customary law is considered, due to the universal 

nature of human rights, as the most appropriate source for human rights legislation, 
                                                           
839 Typical implementing bodies include the Human Rights Committee (ICCPR); The Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination (Convention for the Elimination of Racial Discrimination); The Committee 
on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW); The Committee Against Torture (Torture 
Convention); The Committee on the Rights of the Child (Child Convention); The Committee on the Protection of 
Migrant Workers (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers) etc. See more generally 
Shaw M. (Note 14), at pp. 311-335  
840 Hathaway O.A. (2002), “Do Human Rights Treaties Make a Difference?”, Yale Law Journal, Vol. 111, (Issue 8), 
pp. 1935-2042. 
841 Ibid, at p. 1941. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

81
9 

due to its potentially all-encompassing nature, regardless of treaty parties. 842 

However, since international law advances very slowly, human rights activists have 

often abused with the requirements needed to form customary law, namely state 

practice and opinio juris.843 Especially when a new rule of customary law is 

developed, its elements cannot just simply be asserted. They must be ‘found’ by the 

interpreter.844 Yet, the risk remains that assertions about the customary status of a 

legal document may not be supported by the actual practice of states.845 Thus, when 

acting as norm-elucidators, international scholars should always be descriptive and 

state what the law is, and not what they want it to be. While it is perfectly acceptable 

to state that “I would like the law to be X, but at the moment it is Y”, it would be 

counterproductive and dangerous to affirm that: “I would like the law to be X, and I 

believe that it is X”. What the latter proposition does is to affirm a factual statement 

without considering the facts. Actually, one cannot even speak of normative 

approach here, since the statement is disguised as descriptive of law.846

Human rights are, as it has been stated above, individual-oriented. As such, their 

spheres of application are mostly circumvented within state borders, where, 

according to legal positivists like Kelsen, “the matter is not cognizable under 

international law, and no more than that”.

  

847

                                                           
842 Except for the case of a persistent objector. 

 Notwithstanding grave violations of 

843 Article 38(1)(b) ICJ Statute. 
844 Fastenrath U. (1993), “Relative Normativity in International Law”, European Journal of International Law, Vol. 
4, (Issue 3), pp. 305-340.  
845 Typical is the usual claim about the acquired (but yet unclear) customary law status of the UDHR by several 
well-respected commentators, Reisman WM. (1990), “Sovereignty and Human Rights in Contemporary 
International Law”, American Journal of International Law, Vol. 84 (Issue 4), pp. 866-876, at p. 867; Hannum H. 
(1995), “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law”, Georgia 
Journal of International and Comparative Law, Vol. 25, (Issue 1), pp. 287-398, at 289.  
846 Simma B. and Alston P. (1988), “Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles”, 
Australian Year Book of International Law, Vol. 12, pp. 82-108, at p. 83 (Warning about the risk of reinterpreting 
the notion of customary law so that it would provide the ‘right answer’ to the scholar. Ultimately, Simma and 
Alston, prefer to rely on general principles of law as a more realistic option). 
847 D’Amato A. (Note 44), at p. 1125 (quoting Kelsen H. (1966), Principles of International Law, at pp. 290-291). 
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human rights, the basic premise of human rights falls in conflict with the corner 

stone of the Westphalian theory of international law, namely the principle of non-

interference in domestic jurisdiction.848

The question to be posed is not whether the international human rights regime is 

consistent with general international law or provides for its fragmentation, but 

rather if general international law is the best tool to further the goal of effective 

human rights. Perhaps international law is but one of different factors to be taken in 

consideration, but not definitely the only remedy. It is an emancipating factor,

 

849

Conclusion 

 

which, combined with other concepts such as democracy and rule of law, form what 

are correctly called as ‘fundamental rights’, the ultimate rights every human being 

and citizen enjoys. 

Globalization resembles to a huge caterpillar. It needs to be properly guided, 

otherwise it can create severe damages if left with no driver. Human rights and 

globalization have a complicated relation. Globalization shares several common 

principles with civil and political human rights while differs with respect to social 

and economic human rights. In order to reduce human rights violations, civil and 

political rights should be further strengthened, coupled with the enforcement of the 

rule of law. On the other hand, polities oriented to welfare equality might be very 

helpful to promote social justice and respect for human rights. Of course, equality 

does not mean taking from the other. Marx’s theory of class antagonism is not 

realistic and feasible in nowadays globalization. On the contrary, the ‘struggle’ of 

human rights advancement does not encompass the conflict between parties, but 

                                                           
848 Article 2(7) United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI (“UN Charter”). 
849 Koskenniemi M. (2001), The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, 
Cambridge University Press, Cambridge. 
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rather their cooperation. Capitalism, for good or for bad, is the only economic 

system we know to have functioned. In this respect, it is quite irrelevant and 

redundant to consider capitalism as a “love story” or “hate story”. Indeed, the 

question should be formulated: How do we cope with it? 
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E DREJTA E JETËS SIPAS KONVENTËS EVROPIANE SË TË DREJTAVE TË 
NJERIUT (KEDNJ) DHE JURISPRUDENCËS SË GJYKATËS EVROPIANE SË TË 

DREJTAVE TË NJERIUT. 
 

Sokol Mara 
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranësë, 

 
 Abstrakti 
 
Në korpusin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të sanksionuar në akte e 
dokumente të ndryshme në nivel kombëtar apo ndërkombëtar qoftë, e drejta për të 
jetuar përbën padyshim të drejtën më thelbësore me karakter më universal. E 
klasifikuar gjërësisht në grupin e të drejtave të quajtura “natyrore”, e drejta e jetës 
është një e drejtë të cilën nuk e jep asnjë autoritet shtetëror apo shoqëror, është një e 
drejtë e lidhur ngushtësisht me vetë njeriun si qënie njerëzore, e drejtë me të cilën ai 
lind dhe që nuk e gëzon si rezultat i qënies shtetas i një shtetit të caktuar por i gëzon 
për vet faktin e qënies njeri. 
E drejta e jetës ashtu siç është formuluar në nenin 2 të KEDNJ, vendos për shtetet dy 
detyrime të pavarura nga njëra tjetra. Së pari detyrimet të klasifikuar si materiale 
dhe së dyti detyrimet procedurale. Për sa i përket kategorisë së parë (E drejta e çdo 
njeriu për jetën mbrohet me ligj.) shtetet kanë detyrimin për të ngritur një sistem 
ligjor efektiv dhe parandalues për të mbrojtur të drejtën e jetës. Këtu lindin një sërë 
problemesh që do të trajtohen në punim, si: Neni 2 i shtrin efektet vetëm në aspektin 
vertikal (shtet – individ) apo edhe në aspektin horizontal (individ – individ)? A është 
përgjegjes shteti për privimin nga e drejta e jetës së një personi nga individë të tjerë 
privat? Në qoftë se po, a mund t’i ngarkohet shtetit një barrë e tillë disporpocionale? 
Cili është satusi i fetusit në kuptim të nenit 2 (e drejta e çdo njeriu… Po fetusi është 
njeri sipas nenit 2); ndërperja e shtatzanisë (aborti) dhe raporti i tij me të drejtën e 
jetës. A mund të interpretohet neni 2 në aspektin negativ? Përderisa ekziston një e 
drejtë për të jetuar duhet të ekzistojë edhe një e drejtë për të vdekur? Cili është 
raporti i nenit 2 dhe eutanazisë? A e shkelin nenin 2 ato shtete që e lejojnë me ligj 
eutanazinë? etj. 
Në lidhje me aspektin procedural, shtetet kanë detyrim thelbësor të kryejnë një 
hetim efektiv ex post facto të vdekjeve që kanë ndodhur në kundërshtim me ligjin 
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vendas. Punimi do të evidentojë shkurtimisht kushtet që duhet të përmbush ky 
hetim për të qënë në përputhje me nenin 2.  Tek detyrimet procedurale do të 
analizohet edhe detyrimi i shtetit për të mbrojtur jetën e personave që gjenden nën 
kontrollin e tij. 
Pjesa e dytë e punimit do të analizojë përjashtimet nga e drejta e jetës. As Konventa 
as Gjykata në jurisprudencën e saj nuk e interpreton të drejtën e jetës si një të drejtë 
absolute. Cilat janë kushtet që privimi i jetës të jetë në përputhje me nenin 2/2a,b,c? 
Këtu do të analizohet koncepti “privimi i pa qëllimshëm i jetës” dhe koncepti 
“përdorimi i forcës … absolutisht i domosdoshëm”  
Në pjesën e tretë do të analizohet shkurtimisht raporti i së drejtës së jetës me 
dënimin kapital si dhe Protokollet 6 dhe 13 për shfuqizimin e dënimit me vdekje. Në 
fund  të punimit natyrisht do të nxirren edhe konkulzionet e rastit. 
 
Duke besuar dhe shpresuar që propozimi im do të përzgjidhet! 
 
Keywords: E drejta e jetes, Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut  

 

1. E drejta e Jetës, Natyra dhe Parashtrime të Përgjithshme 

Në korpusin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të sanksionuar në akte e 

dokumente të ndryshme në nivel kombëtar apo ndërkombëtar qoftë, e drejta për të 

jetuar përbën padyshim të drejtën më thelbësore me karakter më universal. E 

klasifikuar gjërësisht në grupin e të drejtave të quajtura “natyrore”, e drejta e jetës 

është një e drejtë të cilën nuk e jep asnjë autoritet shtetëror apo shoqëror, është një e 

drejtë e lidhur ngushtësisht me vetë njeriun si qënie njerëzore, e drejtë me të cilën ai 

lind dhe që nuk e gëzon si rezultat i qënies shtetas i një shtetit të caktuar por e gëzon 

për vetë faktin e lindjes njeri. Megjithëse, si Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 

ashtu edhe Konventa Evropiane për të Drejtave e Njeriut, nuk flasin për një hierarki 

të të drejtave themelore të njeriut, por i konsiderojnë këto të gjitha si themelore duke 

i sanksonuar si “të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme”850

                                                           
850 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 15. 

, në doktrinë 
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është pranuar prioriteti i të drejtës së jetës në raport me të drejtat e tjera themelore. 

Në të njëjtën linjë arsyetimi qëndron edhe gjykata Kushtetuese e Republikës së 

Shqipërisë, e cila në vendimin nr. 66/1999 shprehet se “Vlera më superiore për 

shtetin është njeriu dhe jeta e tij. Kjo e drejtë qëndron në themel të të gjitha të 

drejtave dhe mohimi i saj sjell edhe eleminimin e të drejtave të tjera njerëzore. Jeta 

njerëzore duke u konsideruar e tillë që nga fillimi i saj bëhet një vlerë mbi të gjitha 

vlerat e tjera që mbrohet nga Kushtetuta”851

Punimi i mëposhtëm do të përqëndrohet në “problematikat” që e drejta për të 

jetuar ngreh si një e drejtë sa pozitive por po aq edhe negative. Konkretisht në punim 

do të përpiqem të analizoj detyrimet pozitive të shteteve në kuadër të nenit 2 të 

Konventës, kushtet substansive në raport me privimet nga e drejta e jetës, detyrimet 

procedurale, përjashtimet nga e drejta për të jetuar, si dhe një sërë çështjesh të tjera 

sa ligjore po aq edhe morale, si status i fetusit në raport me të drejtën e jetës, 

ndërprerjet e shtatzanisë, eutanazia apo e ashtuquajtura “e drejta për të vdekur”. 

Fokusi kryesor i studimi do të jetë neni 2 i Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut (më poshtë Konventa), dhe jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut (më poshtë Gjykata). Kjo zgjidhje në kontekstin kombëtar nuk është e 

rastësishme. Ajo lidhet me vendin që zë e drejta ndërkombëtare e ratifikuar nga 

Republika e Shqipërisë në sistemin e brendshëm juridik, në kuptim të nenit 5, 116 

 Megjithatë e drejta e jetës në veçanti dhe 

të drejtat e tjera të njeriut nuk duhet dhe nuk mund të interpretohen të veçuara nga 

njëra-tjetra. Pasi, nëse është e vërtetë se kur dikush privohet arbitrarisht nga e drejta 

e tij për jetën, njeriu në të njëjtën kohë nuk mund të jetë më subjekt i të drejtave të 

tjera dhe ato bëhen joreale, po aq është e vërtetë edhe se jeta nuk do të kishte kuptim 

nëse nuk do të shoqërohej me të drejtat e tjera të parashikuara në Konventë apo 

Kushtetutë. 

                                                           
851 Vendimi nr.65 datë 10.12.1999 i Gjykatës Kushtetuese së Republikës së Shqipërisë 
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dhe 122 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Nga dispozitat e cituara më 

sipër, rezulton epërsia që Konventa ka në raport me legjislacionin e brendshëm duke 

u renditur në hiearkinë e akteve normative me fuqi në të gjithë territorin e 

Republikës së Shqiperisë, menjëherë në radhë pas Kushtetutës. Madje duke i’u 

referuar nenit 17/2 të Kushtetutës, për sa i përket kufizimit të të drejtave dhe lirive 

themelore të Njeriut, Konventa vendoset në një plan të njëjtë me Kushtetutën852. 

Duke marrë shkas nga përparësia e Konventës ekziston tashmë një jurisprudencë e 

konsoliduar (qoftë në rang kombëtar qoftë edhe në atë evropian), e cila thekson se 

vendimet e Gjykatës Evropiane janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga shtetet 

anëtare të Këshillit të Evropës, palë të Konventës. Neni 46/1 i Konventës, (Ndryshuar 

me ligjin nr.9453, datë 15.12.2005, protokolli nr.14, neni 16), sanksionon se “Palët e 

Larta Kontraktuese marrin përsipër të respektojnë vendimin e formës së prerë të Gjykatës në 

çdo çështje ku ato janë palë.” Madje, në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, e drejta 

vendase e të cilave apo jurisprudenca e të cilave e shpall përparësinë e së drejtës 

ndërkombëtare në përgjithësi dhe/ose të legjislacionit të së drejtës ndërkombëtare 

apo të Konventës në veçanti, gjykatat vendase duhet të përmbushin në 

jurisprudencën e tyre interpretimet e Konventës nga Gjykata Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut edhe në çështjet ku shtetet nuk janë palë853

Neni 2 i Konventës sanksionon se:  

. Në këtë kuptim kur 

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut vendos nëpërmjet jurisprudencës së saj një 

standart të caktuar, të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës duhet t’a 

respektojnë këtë standart dhe nuk mund të vendosin në kundërshtim me të 

panvarësisht se mund të mos jenë palë në çështjet e shqyrtuar.  

                                                           
852 Republika e Shqipërise, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut e ka ratifikuar me ligjin nr. 8137 date 
31.07.1996. 
853 Douwe Korff,  E drejta për jetën “Një udhëzues për zbatimin e Nenit 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut”- Botim i Këshillit të Evropës, 2002, fq  6. (redaktim i autorit) 
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1. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i privohet jeta 

qëllimisht,me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjykate pas dënimit për një krim 

për të cilin dënimi është parashikuar me ligj. 

2. Privimi nga jeta nuk konsiderohet të shkaktohet në kundërshtim me këtë nen në rastet kur 

ky privim vjen nga përdorimi i forcës, që është jo më shumë se absolutisht i domosdoshëm: 

a) në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme; 

b) për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një personi të 

ndaluar ligjërisht; 

c) për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje. 

Neni 2 është një nga dispozitat kryesore të Konventës. Thënë kjo është e 

rëndësishme të theksohet se as Neni 2, që e shpalli këtë të drejtë, as Protokollet 6 dhe 

13, që kërkojnë shfuqizimin e dënimit me vdekje, nuk synojnë të mbrojnë pa 

kushtëzim jetën si të tillë, ose të garantojnë një farë cilësie jete854. Synimi kryesor i 

tyre është mbrojtja e individëve nga privimi i qëllimshëm dhe arbitar i jetës. “Jeta” 

në këtë kontekst nënkupton jetën njerëzore: as e drejta për jetën e kafshëve, as e 

drejta për ekzistencën e “personave juridikë” nuk mbulohen nga ky koncept855

Detyrimi i parë dhe thelbësor që neni 2 vendos për shtetet anëtare është “mbrojtia 

e jetës me ligj”. Ky detyrim pozitiv përkthehet në dy aspekte: aspekti material dhe ai 

procedural. Detyrimet me karakter material fokusohen tek çështjet e ligjit, ato i 

detyrojnë shtetet anëtare të marrin masat e nevojshme në mënyrë që çdo individ që 

ndodhet në juridiksionin e tyre të gëzojë të drejtat e garantuar nga Konventa. 

Detyrimet procedurale e vënë theksin tek mënyra se si duhet të sillen agjentët e 

shtetit dhe procedura që ata duhet të ndjekin që veprimet e tyre të jenë në përputhje 

me standartete e vendosura nga Konventa. Këto dy detyrime (procedurale dhe 

.  

                                                           
854 Donna Gomien, Udhëzues i Shkurtër i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Botim i Këshillit të 
Evropës, edicioni 3-të, fq. 15 
855 Douwe Korff,  E drejta për jetën “Një udhëzues për zbatimin e Nenit 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut”- Botim i Këshillit të Evropës, 2002, fq  9. 
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materiale) janë të pavarura nga njëri-tjetri, në kuptimin që Gjykata ka konstatuar 

shkelje të nenit  2 si në aspektin material ashtu edhe në aspektin procedurial. 

2. Detyrimet materiale që burojnë nga neni 2  

Në aspektin material neni 2/1 e detyron Shtetin jo vetëm të mos provokojë me 

dashje dhe në mënyrë të parregullt vdekjen e individëve, por edhe të marrë masat e 

duhura për mbrojtjen e jetës së individëve që ndodhen nën jurdiksionin e tij, (LCB 

kundër Mbretërisë së Bashkuar, 9 Qershor 1998). Prej këtej, shtetet kanë detyrimin për të 

ngritur një sistem ligjor efektiv dhe parandalues të mbështetur edhe nga 

infrastrukura e nevojshme institucionale për të mbrojtur të drejtën e jetës.856

Nën dritën e zhvillimeve të jurisprudencës së Gjykatës dhe teorisë së detyrimeve 

pozitive që burojnë nga Konventa, detyrimi i shtetit për mbrojtjen e jetës me ligj, 

shtrihet jo vetëm në aspektin vertikal (shtet – individ) por edhe në aspektin 

horizontal (individ - indivd). Kjo do të thotë që në bazë të këtij parimi, nuk janë 

 Qëllimi i 

këtij legjislacioni është kriminalizimi i të gjitha veprimeve apo mosveprimeve që 

çojnë në marrjen e paligjshme të jetës. Ligjet kombëtare për të qënë në përputhje me 

nenin 2 duhet të jenë të aksesueshme, të qarta deri në njëfarë mase dhe të 

parashikueshme në zbatimin e tyre (Sunday Times kundër Mbretërisë së Bashkuar). 

Gjykata Evropiane, kur konstaton shkelje të nenit 2 nuk merr parasysh mungesën e 

ligjit të brendshëm si justifikim për të mos ndëshkuar shtetin përkatës. Megjithatë ky 

detyrim i shtetit nuk përmbushet vetëm duke parashikuar formalisht një kuadër 

ligjor dhe institucional, por duhet që praktikisht agjentët e tij t’i zbatojnë rast pas 

rasti këto ligje, duke realizuar efektivisht mbrojtjen e të drejtës së jetës.  

                                                           
856 Në përmbushje të këtij detyrimi Republika e Shqipërisë ka hartuar një kuadër të tërë ligjor i cili ndër të tjera ka 
për qëllim edhe mbrojtjen e të drejtës së jetës, kujtoj këtu: ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës 
së Shqipërisë” (i ndryshuar); ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë” 
(i ndryshuar); Ligj nr.9877 datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; Ligj 
nr.8677 datë 2.11.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”; Ligj nr.8737 datë 12.2.2001 “Për 
organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë.”; Ligji “Për Policinë e Shtetit” Ligji 
nr.8290 datë 24.02.1998 “Për Përdorimin e Armëve të Zjarrit” etj. 
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vetëm shtetet ato që kanë detyrimin për të mos shkelur të drejtën e jetës por edhe 

shtetasit duhet të mos cënojnë jetën e personave të tjerë.  

Në rrethana të caktura shteti duhet të ketë gjithashtu detyrimin pozitiv për të 

marrë gjitha masat e nevojshme parandaluese për të mbrojtur brenda juridiksionit të 

tij individët jeta e të cilëve ndodhet  në rrezik nga veprimet e personave të tjerë 

privatë (Paul & Audrey Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar; Osman kundër 

Mbretërisë së Bashkuar ), rreziqet mjedisore (Oneryildiz kundër Turqisë), ose nga vetë 

aktet e tyre (vetvrasjet) (Abdullah Yilmaz kundër Turqisë; Keenan kundër Mbretërisë së 

Bashkuar).  Thënë kjo duket se shteteve i’u ngarkohet një barrë e madhe dhe i’u lind 

detyrimi për t’i caktuar çdo personi një polic të veçantë. Kjo nuk është e vërtetë, 

Gjykata është treguar e kujdesshme në interpretimin e nenit 2 në aspektin horizontal, 

sipas saj fakti i vetëm se një individ ka shkelur një dispozitë të Konventës, nuk mund 

të çojë në dënimin e Shtetit. Duhet që veprimi i këtij individi të këtë si burim një 

mosveprim të Shtetit ose një tolerim nga ana e këtij të fundit. Më konkretisht, nëse 

Shteti nuk do të parandalojë, nga ana juridike apo materiale, shkeljen e një të drejtë 

nga individë të veçantë dhe nuk do të ndëshkojë autorët e kësaj shkeljeje, ai rrezikon 

të bëhet përgjegjës përpara Jurdiksionit të lartë europian857

                                                           
857 Jean Francois, Akandji Kombe “Detyrimet pozitive sipas Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut” Botim 
i Këshillit të Evropës, Janar 2007, fq. 19 

. Po kështu në çështjen 

Branko Tomašić kundër Kroacisë (vendim i 15 Janarit 2009), Gjykata shprehet se “Duke 

patur parasysh vështirësitë për të mbikqyrur shoqëritë moderne, 

paparashikueshmërinë e sjelljes njërezore, dhe zgjedhjet operative që duhet të bëhen 

në terma të prioriteteve dhe të burimeve, gjykata është e kujdesshme, kur vlerëson 

një detyrim pozitiv, që të mos e interpretojë nenin 2 në një mënyrë që i imponon 

shteteve një barrë të pamundur ose joproporcionale.” Kështu, jo çdo denoncim për 

një rrezikim të mundshëm të jetës, mund të sjellë për autoritetet detyrimin që rrjedh 

nga konventa për të ndërmarrë masa për të parandaluar që ky rrezik të 
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materializohet. Shteti do të jetë përgjegjës për privimin e një individi arbitrarisht nga 

e drejta e jetës nga një person i tretë atëherë kur agjensitë e tij e dinin ose duhet ta 

dinin ekzistencën e një rreziku që i kanosej personit, dhe ndërkohë nuk kanë 

ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme që kishin në dispozicion për ta parandaluar 

ose së paku për të minimizuar rrezikun (Osman kundër Mbrtërisë së Bashkuar, vendim i 

28 tetorit 1998; Tarariyeva kundër  Rusisë, vendim i 14 Dhjetor 2006). 

Detyrimet pozitive të Shtetit në bazë të nenit 2 përfshijnë gjithashtu edhe krijimin 

e një sistemi ligjor që rregullon veprimtarine e spitaleve publike ose atyre private si 

dhe detyrimi për të krijuar një sistem gjyqësor të gatshëm të marrë në shqyrtim dhe 

të vendosë për rastet e pacientëve të vdekur, (Erikson kundër Italisë, vendim i 27 Tetorit 

1999; Calvelli kundër Italisë, vendimi i 17 Janarit 2002). 

Aksioma “E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj” për vetë rëndësinë e së 

drejtës së jetës të parashtruar më lart, nuk lejon asnjë derogim qoftë kjo edhe në kohë 

lufte, me përjashtim të rastit të vdekjes, që vjen si pasojë e akteve të ligjshme të luftës (neni 

15 i KEDNJ). Referenca për “vdekjet që rezultojnë nga aktet e ligjshme të luftës” 

është një referencë e drejtpërdrejtë për normat e së drejtës ndërkombëtare 

humanitare. Kjo nënkupton se aktet që rezultojnë në humbje të jetës, të kryera gjatë 

kohërave të luftërave, të cilat bien në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare 

humanitare, përbëjnë gjithashtu ipso facto shkelje të Nenit 2. Në të kundërtën, vrasjet 

në kohë lufte që janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare nuk cenojnë 

Konventën858

2.1 Statusi i Fetusit dhe Ndërprerja e Shtatzanisë 

. 

Neni 2/1 i Konventës shprehet në terma “e drejta çdo njeriu” por nuk shprehet nëse 

Konventa i referohet edhe fetusit kur vendos për shtetet detyrimin e mbrojtjes së 

jetës me ligj. Po kështu ndërprerja e shtatzanisë (aborti) nuk përfshihet në 
                                                           
858 Douwe Korff,  E drejta për jetën “Një udhëzues për zbatimin e Nenit 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut”- Botim i Këshillit të Evropës, 2002, fq  61. 
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përjashtimet e nenit 2/2 ku “privimi nga jeta nuk konsiderohet të shkaktohet në 

kundërshtim me këtë nen”. Në pamje të parë të krijohet përshtypja se neni 2 nuk e 

përfshin fare “fetusin” në sferën e tij mbrojtëse. Në fakt kjo pikpamje u hodh poshtë 

në mënyrë kategorike nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila në 

çështjen H. kundër Norvegjisë (19 Maj 1992) shprehet se “në rrethana të caktuara” 

fetusi mund të gëzojë “një mbrojtje të caktuar në bazë të Nenit 2, fjalia e parë”. Edhe 

në çështje të tjera të ngjashme gjykata është shprehur në terma relativ për sa i përket 

të drejtës së fetusit për të jetuar. Sipas Gjykatës i takon legjislacionit kombëtar të 

vendos një ekuilibër të pranueshëm mes të drejtës së fetusit për të jetuar dhe të 

drejtave të nënës859

                                                           
859 Në legjislacionin tonë kombëtar ky ekuilibër është vendosur me ligjin nr. 8045, datë 7.12.1995  datë “Për 
Ndërprerjen e Shtatëzanisë” , neni 9 i së cilit sanksionon “Ndërprerja e shtatëzënësisë për arsye mjekësore mund 
të bëhet deri në javën e 22 të shtatëzënësisë, në rast se një komision i përbërë nga 3 mjekë, pas ekzaminimit dhe 
konsultimit, gjykon se vazhdimi i shtatëzënësisë dhe/ose lindja e fëmijës rrezikon jetën ose shëndetin e gruas; 
Kur komisioni gjykon se fetusi ka keqformime të papajtueshme me jetën, apo sëmundje invaliduese me trajtim të 
pasigurtë, vendos për ndërprerjen e shtatëzënësisë në çdo kohë” Neni 10 “Në rastet kur gruaja vlerëson se 
shtatëzënësia i krijon probleme psikosociale, ndërprerja e vullnetshme mund të kryhet brenda javës së 12 të 
shtatëzënësisë” Neni 11 “Ndërprerja e shtatëzënësisë për arsye sociale bëhet brenda javës së 22, në rast se një 
komision i përbërë nga 3 specialistë, mjekë, punonjës socialë, juristë, pas ekzaminimit dhe konsultimit, gjykon se 
shtatëzënësia është rezultat i përdhunimit ose një krimi tjetër seksual, si dhe kur vërtetohen arsye të tjera sociale” 

.  Ndërprerja e shtatzanisë në përputhje me legjislacionin 

kombëtar nuk është konsideruar në kundërshtim me nenin 2 të Konventës, (Boso 

kundër Italisë, vendim i 5 shtatorit 2002). Megjithatë çështja më e rëndësishme në të 

cilën Gjykata pati mundësinë të përcaktonte satusin e fetusit dhe se kur fillon të 

mbrohet jeta sipas nenin 2 ishte çështja Vo kundër Francës (vendim i 8 Korrikut 2004). 

Në këtë çështje kërkuesja ishte një shtetase franceze Znj. Thi Nho Vo që kishte qenë 

shtatzanë, e cila kishte si qëllim të çonte deri në fund shtatzaninë e saj. Gjatë një 

vizitë të saj të programuar në spitalin e Lionit, për shkak të ngatërresës së identitetit 

të saj me atë të Znj. Thi Thanh Van Vo, mjeku që vizitoi kërkuesen i shpoi 

membranën e saj amniotike duke e bërë abortin të pashmangshëm. Znj. Vo 

pretendoi se mjekët kishin vepruar pa kujdes dhe se ata duhet të ndiqeshin penalisht 
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me akuzën e vrasjes të paqëllimshme. Por edhe në këtë çështje Gjykata e shmangu 

përgjigjen e pyetjes së sipërcituar. Sipas saj “Përgjigjia e pyetjes se kur fillon jeta i 

takon të drejtës së brendshme: së pari për shkak se ky problem nuk kishte gjetur 

përgjigje në shumicën e shteteve që kanë ratifikuar konventën dhe veçanërisht në 

Francë, ku çështja ka qenë subjekt i një debati publik; dhe së dyti, sepse nuk kishte 

një konsensus në nivel evropian në lidhje me përkufizimin shkencor dhe ligjor të 

fillimit të jetës. Duke pasur parasysh këto vlerësime, gjykata u shpreh se nuk ishte as 

e dëshirueshme dhe as e mundur në këto kushte që t`i përgjigjej në mënyrë abstrakte 

çështjes nëse një fëmijë që nuk ka lindur ende është një person për qëllimet e nenit 2 

të Konventës...” Ky nuk ishte vendimi më i mirëpritur, kjo pasi në rastin konkret 

shumica preferoi ta shmangte përgjigjen e pyetjes thelbësore që shtrohej në këtë 

çështje – konkretisht nëse fetusi gëzon mbrojtjen e nenit 2860. Por ndërsa anashkaloi 

t’i jepte një status të qartë fetusit në terma të përgjithshëm, Gjykata e Strasburgut i’u 

përgjigj pretendimit të ngritur nga Znj. Vo duke arsyetuar  se “edhe në qoftë se do të 

prezumohej se fetusi gëzon mbrojtje sipas nenit 2, detyrimet pozitive të shtetit nuk 

duhet të shkojnë deri aty sa të ofrojnë instrumente ligjore me karakter penal në rast 

të eliminimit të paqëllimshëm të fetusit. Mundësia teorike e një ankimi civil 

normalisht do të mjaftonte sipas Gjykatës.861

                                                           
860 Ledi Bianku, “Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut”, Shtëpia Botuese “Edlora”, Tiranë 2005, f. 83 

 Në fakt edhe në çështje të tjera Gjykata 

është shprehur se në rastet kur vdekja vjen si rezultat i veprimeve të pakujdesshme, 

ekzistenca e mundësisë së një ankimi civil nëpërmjet së cilit do të evidentohen 

përgjegjësitë e rastit dhe do t’i sigurohet kërkuesit një shpërblim i arsyeshëm për 

dëmin e shkaktuar, është e mjaftueshëme që legjislacioni kombëtar të konsiderohet 

në përputhje me nenin 2 të Konventës. 

861 Po aty. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

83
8 

2.2 E Drejta për të Vdekur dhe Eutanazia862

Vendimi kryesor në këtë pjesë është çështja Pretty kundër Mbretërisë së Bashkuar 

(vendimi i 22 Prillit 2002). Pyetja që shtrohet këtu është “Përderisa ekziston një e 

drejtë për të jetuar a duhet të ekzistojë edhe një e drejtë për të vdekur?”. Znj. Dianne 

Pretty ishte një shtetase britanike e cila vuante nga një sëmundje e pashërueshme, 

sëmundja e neuronit motorik. Megjithëse ishte e paralizuar pothuajsë plotësisht, 

intelekti dhe aftësia e saj për të marrë vendime ishin të paprekura. Ndodhur përballë 

pamundësisë për të kryer vetë vetvrasje, Znj. Pretty kërkonte nga autoritetet 

britanike garanci që bashkëshorti i saj nuk do të ndiqej penalisht nëse ai do ta 

ndihmonte që ajo të kryente vetvrasje në përputhje me vullnetin e saj (Në Mbretërinë 

e Bashkuar ndihma për të kryer dikush vetvrasje përbën vepër penale). Në mungesë 

të një garancie të tillë, Znj. Pretty i’u drejtua Gjykatës.  

 

Në ndryshim nga vendimi i çështjes Vo kundër Francës në vendimin e çështjes 

Pretty kundër Mbretërisë së Bashkuar Gjykata u tregua shumë e drejtpërdrejtë duke i 

dhënë përgjigje të plotë pyetjes së sipërcituar. Sipas saj “Në të gjitha çështjet e 

parashtruara në Gjykatë është vënë vazhdimisht theksi tek detyrimi i Shtetit për të 

mbrojtur jetën. Gjykata nuk është e bindur se “e drejta për jetën” që garantohet në 

Nenin 2 mund të interpretohet se përfshin një aspekt negativ. Ndërsa për shembull, 

në kontekstin e Nenit 11 të Konventës liria e mbledhjes konstatohet se përfshin jo 

vetëm të drejtën për t’u mbledhur, por si një e drejtë korresponduese për të mos u 

mbledhur me forcë në një shoqatë, Gjykata vëzhgon se nocioni i një lirie nënkupton 

njëfarë mase zgjedhjeje përsa i përket ushtrimit të saj (...). Neni 2 i Konventës 

shprehet në terma të ndryshëm. Ai nuk trajton çështje që kanë të bëjnë me cilësinë e 

të jetuarit apo me atë që zgjedh një person të bëjë me jetën e tij apo të saj (...). Neni 2, 

                                                           
862 Termi “eutanazi” (nga greqishtja – vdekje e ëmbël) përdoret në dy kuptime si eutanazi aktive kur pacienti i jep 
fund jetës nëpërmjet injeksioneve dhe eutanazi pasive kur pacientit i hiqen aparaturat që e mbajnë në jetë. 
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pa ndryshuar gjuhën e shprehur, nuk mund të interpretohet se jep diametrikisht të 

drejtën e kundërt, përkatësisht të drejtën për të vdekur; ai as nuk mund të krijojë një 

të drejtë për vetëvendosje në kuptimin që i japin një individi të drejtën për të 

zgjedhur vdekjen dhe jo jetën. Gjykata përkatësisht konstaton se nuk mund të 

rrjedhë nga Neni 2 i Konventës asnjë e drejtë për të vdekur, qoftë në duart e një 

personi të tretë, apo me ndihmën e një autoriteti publik.” Megjithatë, Gjykata u 

tregua e kujdesshme të theksonte se “ky vendim nuk nënkuptonte se nëse një Shtet i 

caktuar e njeh aktualisht një të drejtë të tillë (si për shembull Zvicra), që ipse facto do 

të binte në kundërshtim me Nenin 2863

3. Detyrimet Procedurale që burojnë nga neni 2 

. 

Në aspektin procedural detyrimi kryesor për shtetet është nevoja për të kryer një 

hetim të plotë dhe efikas për çdo vdekje të shkaktuar në kundërshtim me ligjet 

kombëtare, veçanërisht (por jo vetëm) kur vdekjet vinë si rezultat i përdorimit të 

forcës nga agjentët e shtetit. Pasi siç ka theksuar edhe Gjykata “e drejta e jetës do të 

ishte jo reale nëse ajo nuk do të shoqërohej nga një hetim i përshtatshëm dhe efikas” 

(Yasa kundër Turqisë, vendim i 2 Shtatorit 1998; McCann dhe të tjerë kundër Mbretërisë së 

Bashkuar, vendim i 27 Shtatorit 1995). Autoritetet shtetërore kanë veçanërisht 

detyrimin të japin shpjegime për fatin e personave që gjenden nën kontrollin e tyre 

(Ertak kundër Turqisë, vendim i 9 Majit 2000; Tanli kundër Turqisë, vendim i 10 Prillit 

2001). Qëllimi i kryesor i këtij hetimi është zbatimi në çdo rast i së drejtës kombëtare 

që mbron të drejtën e jetës dhe të sigurojë evidentimin e përgjegjësisë së personave 

që kanë shkaktuar vdekjen, (Nachova kundër Burgarisë, vendim i 26 Shkurtit 2006). 

Gjykata nuk e ka parë të arsyeshme të përcaktoi në mënyrë të përgjithshme “formën 

që duhet të ndjek ky hetim dhe nën cilat kushte duhej të organizohej”, (McCann dhe 

të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar) forma e hetimit do të varet në çdo rast nga 
                                                           
863 Douwe Korff,  E drejta për jetën “Një udhëzues për zbatimin e Nenit 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut”- Botim i Këshillit të Evropës, 2002, fq 22. 
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rrethanat e çështjes, (Avsar kundër Turqisë, vendimi i 10 Korrikut 2001). Këto 

përcaktime të Gjykatës nuk e kanë penguar atë të evidentojë se cilat duhet të jenë 

cilësitë që një hetim i zhvilluar nga autoritetet kombëtare të jetë në përputhje me 

standartet e kërkuara nga Konventa. Këto kritere Gjykata i ka vendosur fillimisht në 

çështjen McCann dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar dhe më pas edhe në çështje 

të tjera si: Kelly dhe të Tjerë kundër Mbretërisë së Bashkua, vendim i 4 Majit 2001, Hugo 

Jordan kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 4 Majit 2001, etj. Që hetimi kombëtar të 

konsiderohet në përputhje me nenin 2, ai duhet: 

1) Hetimi duhet të kryhet nga një organ publik i pavarur. Në përgjithësi, kjo 

nënkupton se përgjegjësit e hetimit nuk duhet të kenë asnjë lidhje hiearkike, 

institucionale apo praktike me personat e implikuar në ngjarjen që hetohet. (Kiliç 

kundër Turqisë, 28 mars 2000; Guleç kundër Turqisë, 27 korrik 1998; Ogur kundër Turqisë, 

etj). 

2) Hetimi duhet të jetë i shpejtë dhe efektiv. Shpejtësia e hetimit natyrisht që do të 

varet edhe nga kompeksiteti i çështjes dhe gjëndja e provave, por Shteti duhet të jetë 

në gjëndje të provoi në çdo rast se ka ndërmarrë në kohën e duhur të gjitha masat e 

nevojshme dhe të arsyeshme për zbulimin e përgjegjësve për ngjarjen e ndodhur. 

Një hetim efektiv është ai që fillon menjëherë (Finucane kundër Mbretërisë së Bashkuar, 

1 korrik 2003). Shpejtësia dhe efektiviteti i hetimit janë të lidhur ngushtë me krijimin e 

besimit të qytetarve tek institucionet ligjzbatuese të shtetit dhe funksionin e 

parandalimit të përgjithshëm të dënimit. 

3) Hetimi duhet të jetë i plotë dhe rigoroz. Në qoftë se për shkaktimin e vdekjes 

janë përgjegjës agjentët e Shtetit, hetimi duhet të jetë në gjendje të përcaktojë nëse 

vrasja ishte ose jo justifikuar sipas nenit 2/2. Mund të ndodh që hetimet të 

përfundojnë pa rezultate konkrete, por megjithatë hetimi nuk konsiderohet i 
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pamjfatueshm. Autoritetet duhet të bëjnë gjithçka që është e mundur dhe e 

arsyeshme. Ky është një detyrim për mjetet dhe jo për rezultatet864

4) Hetimi duhet të përfshijë edhe viktimat dhe familjet e tyre. Veçanërisht nëse 

hetimi ka filluar në bazë të një ankimi penal, parashtruesit të ankesës duhet t’i jepet 

mundësi për të marrë pjesë në procedim (Bazorkina kundër Rusisë, vendim i 27 korrik 

2006). Përfshirja e viktimave dhe familjarve të tyre, në çdo rast nuk duhet të 

dëmtojnë sekretin hetimor dhe sigurinë e tyre personale. 

. 

4. Përjashtimet nga e Drejta e Jetës 

E drejta e jetës, siç është theksuar edhe më sipër, nuk është një e drejtë absolute. 

As Konventa nuk e garanton të drejtën e jetës në të tillë terma. Kjo do të thotë se në 

rrethana të mirëpërcaktuar, privimi nga e drejta e jetës nuk do të konsiderohet në 

kundërshtim me standartet e kërkuar nga Konventa. Por, ajo që Konventa ndalon në 

terma absolut është fakti se “Askujt nuk mund t’i privohet jeta qëllimisht...”. Në këtë 

linjë ka arsyetuar edhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në çështjen 

McCann kundër Mbretërisë së Bashkuar, kur arsyeton se “Teksti i nenit 2 i marrë si i 

tërë, tregon se paragrafi 2 nuk përcakton situatat në të cilat lejohet vrasja me qëllim, 

por përshkruan ato ku është e mundër “të përdorësh forcën”, gjë që mund të çojë në 

vrasjen e tjetrit në mënyrë të paqëllimtë”. Slogani i njohur është “qëllo për të ndalur 

jo për të vrarë”. Përdorimi i forcës duhet të jetë i nevojshëm në terma absolut. 

Përdorimi i termit absolutisht i nevojshëm tregon se duhet përdorur një angazhim 

më i rreptë dhe më bindës në lidhje me domosdoshmërinë, në krahasim më atë që 

është zakonisht e zbatueshme kur përcaktohet nëse veprimi i kryer nga një Shtet 

është “i domosdoshëm në një shoqëri demokratike” në bazë të paragrafit 2 të 

Neneve 8 deri 11 të Konventës. Në veçanti, forca e përdorur duhet të jetë rreptësisht 

në proporcion me përmbushjen e synimeve të parashtruara në nënparagrafet 2 (a), 

                                                           
864 Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen “E Drejta Penale Evropiane”, Botimet Papirus 2010, fq. 285 
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(b) dhe (c) të Nenit 2, (McCann kundër Mbretërisë së Bashkuar). Proporcionaliteti duhet 

kuptuar si detyrimi i agjentëve të shtetit që nga tërësia e mjeteve absolutisht të 

nevojshëm për të përmbushur një nga qëllimet e nenit 2 (a), (b) dhe (c), duhet të 

përdorin ato mjete që shkaktojnë dëmin më të vogël në interesat e të të dëmtuarve. 

Detyrimi në çdo rast bie mbi autoritetet kombëtare për të bërë llogaritjet e 

nevojshme. Në çështjen, McCann kundër Mbretërisë së Bashkuar si dhe Avsar kundër 

Turqisë, (vendimi i 10 korrikut 2002) Gjykata u shpreh se kur forca e qëllimshme 

vdekjeprurëse është përdorur, një shqyrtimi të kujdesshëm duhet t’i nënshtohen jo 

vetëm aktet e  agjentëve të shtetit, por në lidhje edhe me “të gjitha rrethanat e 

çështjes”, duke përfshirë planifikimin, kontrollin dhe organizimin e operacionit.  

Kur planifikohet një operacion sigurie që mund të rezultojë në përdorimin e 

forcës vdekjeprurëse, duhet veçanërisht të merren në konsideratë (përveç të tjerave) 

edhe se:  

a) Shtetet kanë detyrimin për të marrë të gjitha masat e nevojshme në lidhje me 

mbrojtjen e jetës jo vetëm të popullsisë civile dhe agjentëve të shtetit por, nëse 

është e mundur, edhe të dyshuarve kundrejt të cilëve drejtohet operacioni. 

(McCann kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

b) Shtetet kanë detyrimin që në çdo rast t’i kushtojnë një vëmëndje “më shumë se 

të kujdesshme” planit organizativ të operacionit dhe trajnimit të personave të 

përfshirë në operacion në mënyrë që të që të shmanget ose të minimizohet në 

shkallën më të madhe të mundshme çdo rrezik për humbjen e jetëve njerëzore. 

(Ergi kundër Turqisë etj) 

c) Agjentët e shtetit në çdo rast kanë detyrimin për të përdorur armët e 

përshtatshme në mënyrë që jeta e njerëzve të rrezikohet në minimumin e 

mundshëm. Sipas Gjykatës “hedhja nga avioni i bombave për shpërthim të 

madh me rënie të lirë, me një rreze dëmi që i kalon 1,000 metra, në një zonë të 
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populluar jo në kohë lufte dhe pa evakuim paraprak të civilëve, është e 

pamundur që të pajtohet me shkallën e kujdesit që pritet të kenë organet e 

vendosjes së rendit në një shoqëri demokratike.” (Isayeva kundër Rusisë, vendimi 

i 24 shkurtit 2005). 

d) Agjentët e shtetit në çdo rast duhet të bëjnë llogaritjet e duhura të rrezikut duke 

marrë parasysh edhe rrethanat e çështjes p.sh nëse të dyshuarit janë të 

armatosur apo jo (Nachova dhe të tjerë kundër Bullgarisë). Në bazë të një 

shqyrtimi shumë të imët, nuk mjafton që personi që ushtron forcë “beson 

sinqerisht” në veprimet e tij si të ligjshme, kërkohet që një besim i tillë të 

mbështetet në baza të arsyeshme duke pasur parasysh informacionin e 

vlefshëm në atë kohë. (McCann kundër Mbretërisë së Bashkuar). Vetëm një besim i 

tillë i sinqertë mund të jetë në përputhje me nenin 2. 

Gjykata ka theksuar se në rrethana të veçanta nenin 2 do të shkelet edhe kur s’i 

rezultat i përdorimit të një force jopropocionale nga agjentët e shtetit nuk ka ardhur 

vdekja e viktimës. Në çështjen Makaritzis kundër Greqisë, aplikuesi nuk qëndroi para 

semaforit të kuq në qëndër të Athinës, dhe pasi nuk i qëndroi ndjekjes së bërë nga 

një numër makinash policie, kjo e fundit qëlloi me armë zjarri mbi të në një mënyrë 

shumë kaotike, të çorganizuar dhe pa një komandim të qartë. Kërkuesi u plagos në 

krah, këmbë dhe kraharor. Gjykata konkludoi se ishte thjesht fati i tij që ai nuk kishte 

vdekur dhe si rrjedhoje neni 2 i konventes ishte i aplikueshëm. 

4.1 Privimi nga e drejta për të jetuar si rezultat i mbrojtjes së personit nga dhuna e 

paligjme. 

Ajo çka është e sigurtë në këtë pikë është se përjashtimi i mësipërm nuk përfshin 

mbrojtjen e pasurisë. Por mbetet i dyshimtë fakti nëse ky rast përjashtimor ka të bëjë 

vetëm me mbrojtjen legjitime të autoriteteve publike, apo ai mund të shtrihet edhe 

tek individët. Karakteri i traktatit bie në kundërshtim me opinionin e dytë. Në fakt 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

84
4 

mbrojtja e individëve në marrdhëniet e tyre reciproke sigurohet nga e drejta 

kombëtare865. Kjo do të thotë se, referuar legjislacionit tonë kombëtar, Neni 19 i Kodit 

Penal “Mbrojtja e nevojshme” do të zbatohet vetëm në rastet kur forca vdekjeprurëse 

përdoret në mardhëniet midis personave privatë, dhe jo në rastet e tjera kur forca 

vdekjeprurëse përdoret nga autoritetet publike866

Përjashtimi i parashikuar nga neni 2/2/a merr një rëndësi të veçantë, pasi në 

rrethana veçanërisht të mirëpërcaktuar, atëherë kur përdorimi i forcës është më 

shumë se absolutisht i nevojshëm, është përjashtimi i vetëm që lejon vrasjen e 

qëllimshme. Ky përjashtim rezulton nga natyra që ka e drejta e jetës. Shteti ka 

detyrimin pozitiv për të mbrojtur të drejtën për të jetuar të shtetasve të tij, 

njëkohësisht edhe detyrimin negativ për të mos e cënuar këtë të drejtë për të jetuar. 

Në rastet kur jeta e një shtetasi vihet në rrezik nga një i tretë, këto detyrime nuk 

mund të përmbushen njëkohësisht. Në një situatë tillë (kur asnjë zgjidhje tjetër nuk 

është e mundëshme) agjentët e shtetit mund të qëllojnë  për të vrarë agresorin. 

. Ky përfundim del edhe duke 

patur parasysh faktin së hapsira e veprimit të nenit 19 është më e gjërë se përjashtimi 

i nenit 2/2/a. I pari (neni 19 i K.Penal) vendos në kushtet e mbrojtjes së nevojshme 

edhe personin që e ka kryer veprën penale duke qenë i detyruar të mbroj ndër të 

tjera edhe interesat pasuror të tij ose të një tjetri, nga një sulm i padrejtë, i vërtetë dhe 

i çastit me kusht që, karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e 

sulmit. Mbrojtja e intersave pasurorë, siç theksuam në hyrje të këtij seksioni, nuk bie 

nën veprimin e nenit 2/2/a. 

                                                           
865 Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen “E Drejta Penale Evropiane”, Botimet Papirus 2010, fq. 289 
866 Në rastin e fundit do të gjejë zbatim neni 19 i Kodit Penal “Ushtrimi i një të drejte apo përmbushja e detyrës” 
sipas së cilit “Nuk ka përgjegjësi penale personi që vepron për të ushtruar të drejta apo përmbushur detyra të 
caktuara nga ligji ose nga një urdhër i dhënë prej një personi kompetent, veç rastit kur urdhri është haptazi i 
paligjshëm. 
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4.2 Privimi nga e drejta për të jetuar si rezultat i përdorimit të forcës vdekjeprurëse 

gjatë kryerjes së një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një 

personi të ndaluar ligjërisht. 

Termi i ligjshëm i përdorur në përjashtimin  e nenit 2/2/b do të thotë se në çdo rast 

arrestimi apo ndalimi i një personi duhet të kryet (të jetë i ligjshëm) në përputhje me 

të drejtën e brendshme kombëtare. E drejtë e cila (parë në terësinë e saj), duke e 

interpretuar edhe në raport me paragrafin e parë, duhet të jetë e tillë që t’i sigurojë 

çdo individi që ndodhet nën juriduksionin e shtetit përkatës, një mbrojtje efektive në 

të drejtën e tij për të jetuar. Shetet duhet që në çdo rast të përmbushin detyrimet që 

rrjedhin nga aksioma “E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj”. 

Forca e përdorur nën veprimin e nenit 2/2/b, duhet që të përdoret gjithmonë në 

funksion të realizimit të arrestimit apo ndalimit të personit. Vrasjet e qëllimshme, 

nën këtë përjashtim, janë të ndaluara. Në çështjen Nachova dhe të tjerë kundër 

Bullgarisë, vendim i 26 Shkurtit 2004, Gjykata shprehet se “në asnjë rast nuk është 

absolutisht e domosdoshme përdorimi i armëve të zjarrit për të arrestuar një shkelës 

jo të dhunshëm dhe që dihet se nuk përbën rrezik për askënd, edhe në rastet kur 

mospërdorimi i armëve do të çojë në humbjen mundësisë për të kryer arrestimin e 

personit në fjalë.” Në çdo rast përdorimi i forcës që sjell si rezultat vdekjen e 

individit duhet të jetë opsioni i fundit që duhet përdorur. Veçanërisht, Gjykata e ka 

vënë theksin tek detyrimi që agjentët e shtetit kanë për të kryer paralajmërimet e 

duhura përpara përdorimit të forcës potencialisht vdekjeprurëse (Ogura kundër 

Turqisë). 

4.3 Privimi nga e drejta për të jetuar si rezultat i përdorimit të forcës vdekjeprurëse 

për të  kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje. 

Problematikë në këtë pjesë, është përcaktimi i termave “kryengritje” dhe “trazirë”. 

Sipas parimit të “konceptimit autonom të termave të Konventës” pranuar nga 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

84
6 

jurisprudenca e Gjykatës këto terma do të kenë kuptime të pavaruara në bazë të 

Konventës, megjithatë asnjëri prej tyre nuk është përcaktuar ende. Kjo mungesë nuk 

e ka penguar Gjykatën të shprehet se “megjithëse një situatë mund të jetë brenda 

fushës së nenit 2/2/c, duhet të vendoset një balancë e përshtatshme midis qëllimit 

dhe mjeteve të përdoruar për të arritur atë. Mungesa e pajisjeve të përshtatshme për 

të kontrolluar trazirat, duke i detyruar forcat e sigurisë të përdornin mitralozë për të 

shtypur një demonstratë të dhunshme, ishte e papranueshme për të qënë e 

justifukuar sipas nenit 2/2/c...” (Güleç kundër Turqisë, vendimi i 27 korrikut 1998). 

Ndërsa në çështjen Stewart kundër Mbretërisë së Bashkuar, ushtria britanike vrau 

aksidentalisht një djalë 13 vjeçar, kur një breshëri plumbash gome u zbraz në turmë 

gjatë trazirave në Irlandën Veriore. (...) Në vendimin e tij, Komisioni pati parasysh 

faktin se ushtarët ishin përballë një sulmi nga një turmë armiqësore dhe e dhunshme 

dhe u ndjenë të kërcënuar, dhe se përdorimi i plumbave të gomës mund të 

konsiderohet i përshtathsëm në këto rrethana, dhe se ushtarët ishin të trajnuar dhe 

me përvojë në përdorimin e tyre. 

4.4  Dënimi me Vdekje 

Neni 2 në vetvete, sipas Konventës të miratua në vitin 1950, nuk e ndalon dënimin 

me vdekje. Kjo zgjedhje u ndikua nga situata normative që ekzistonte në atë kohë ku 

shumica e shteteve evropiane parashikonin në legjislacionin e tyre kombëtar 

dënimin kapital. Sipas fjalisë së dytë të nenit 2/1 “Askujt nuk mund t’i privohet jeta 

qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjykate pas dënimit për një krim 

për të cilin dënimi është parashikuar me ligj”. Në interpretim të këtij parashikimi, 

rezulton se për të qënë në përputhje me nenin 2, dënimi me vdekje duhet të jepet nga 

një gjykatë për kryerjen e një krimi për të cilin ligji i kohës parashikon dënimin me 

vdekje. Gjykata në kuptim të nenit 2 është vetëm ajo gjykatë që përmbush detyrimet 

e nenit 6 të Konventës, një gjykatë e pavarur, e paanshme dhe e parashikuar me ligj. 
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Ligji kombëtar që parashikon dënimin me vdekje duhet të jetë i aksesueshm, i qartë 

deri në njëfarë mase dhe i parashikueshëm në zbatimin e tij (Oçalan kundër Turqisë, 

vendim i 12 Majit 2005). Procesi gjyqësor kombëtar që evidenton përgjegjësinë penale 

të personit të akuzuar duhet të jetë publik, i rregullt dhe të realizohet brenda një afati 

të arsyeshëm sipas kritereve të përcaktuar nga Gjykata. Në çështjen Oçalan kundër 

Turqisë, Gjykata shprehet se “duke qënë se ekzekutimi i dënimit me vdekje është i 

pakthyeshëm, vetëm zbatimi me rreptësi i standartave të një gjykate të pavarur edhe 

të paanshme sipas kuptimit të precedentit të dhënë nga gjykata, mund të shmangte 

privimin në mënyrë arbitrare nga e drejta e jetës”. 

Parashtrimet e mësipërme kufizohen vetëm në veprimin e nenit 2 sipas tekstit të 

vitit 1950, kjo pasi aktualisht situata normative në hapsirën evropiane ka ndryshuar 

me nënshkrimin nga të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës të Protokollit 6 

që shfuqizon dënimin me vdekje në kohë paqeje dhe nga shumica e shteteve anëtare 

të Protokollit 13 që shfuqizon dënimin me vdekje në të gjitha rrethanat. Aktualisht 

hapsira europiane është një hapsirë ku nuk zbatohet dënimi me vdekje. Ky evolim 

ka rëndësi të veçantë në lidhje me ekstradimet drejt vendeve ku personi i ekstraduar 

mund t’i nënshtrohet dënimit me vdekje. Në çështjen Oçalan kundër Turqisë Gjykata u 

shpreh se “Nëse shteti i cili ka ratifikuar Protokollin 6 dëshiron të ekstradojë një të 

akuzuar në shtetin ku ai duhet të gjykohet dhe ekziston një rrezik se në shtetin e 

ekstradimit mund të shkelet protokolli 6, atëherë shtetit ekstradues i kërkohet që 

para se të bëhet ekstradimi të arrijë një marrëveshje me shtetin pritës që ky i fundit 

nuk do të aplikojë denimin kapital”. 

5. Konkluzione 

a) E drejta për të jetuar është e drejta e parë themelore e njeriut, e drejta me 

karakter më thelbësor dhe më universal, gëzimi i së cilës përbën kusht për gëzimin e 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

84
8 

të gjitha të drejtave të tjera. Ajo klasifikohet në grupin e të drejtave, që lidhen 

ngushtë me njeriun si qënie njerëzore, me dinjitetin dhe ekzistencën e tij. 

b) E drejta e jetës është një e drejtë që përmban aspekti negativ, mosndëryrjen e 

shtetit në gëzimin e lirë të jetës, por përmban edhe aspektin pozitiv që kërkon 

detyrimin e shtetit për të krijuar një sistem ligjor efektiv dhe parandalues për t’i 

garanuar çdo indvidi të drejtën e tij për të jetuar. Ky detyrim shtrihet s’i në aspektin 

vertikal ashtu edhe në atë horizontal. Në rrethana të mirëpërcaktuar shteti do të jetë 

përgjegjë edhe në rastin e vrasjeve të realizuara nga privatët mes tyre (vrasjet, 

vetvrasjet, rreziqet mjedisore). Shtetet kanë detyrim që të hetojnë në mënyrë efektive 

dhe të plotë çdo vdekje që rezulton brenda juriduksionit të tyre. 

c) Neni 2 i Konventës mbron vetëm qëniet njerëzore që ekzistojnë, duke e lënë në 

diskrecion të shteteve mbrojtjen e fetusit dhe të drejtën për të ndërprerë shtatzaninë. 

E drejta për të jetuar nuk mund që të interpretohet në kuptimin negativ sipas së cilët 

çdo person ka edhe të drejtën për t’i dhënë fund jetës së tij. Këto çështje, së bashku 

edhe me të tjera si fekondimit artificial, klonimi, eutanzaia, apo procesi i vdekjeve 

klinike janë ende objekt i diskutimeve të mëdha, për të cilat nuk ka përcaktime unike 

dhe përfundimtare. 

ç) Pavarësisht, rëndësisë që ka e drejta e jetës si kusht për gëzimin e të gjitha të 

drejtave te tjera, ajo nuk është e pakufizueshme. Megjithatë kur flasim për kufizime 

të së drejtës së jetës duhet të kemi parasysh se të tilla janë vetëm ato që janë 

parashikuar në mënyre eksplicite në nenin 2/2 të konventës.  

d) Me nënshkrimin nga të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës të 

Protokollit 6 dhe nga shumica e shteteve anëtare të Protokollit 13, hapsira evropiane 

është një hapsirë ku nuk apikohet tanimë dënimi me vdekje në kohë paqeje dhe 

tendenca është që të abrogohet në terma absolut, në të gjitha rrethanat. Në lidhje me 

ekstradimin midis shteteve kjo do të thotë se në rast se ekziston një rrezik se në 
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shtetin e ekstradimit personi i akuzuar për kryerjen e një krimi do t’i nënshtrohet 

dënimit me vdekje, atëherë shtetit ekstradues i kërkohet që para se të bëhet 

ekstradimi të arrijë një marrëveshje me shtetin pritës që ky i fundit nuk do të aplikojë 

denimin kapital. 
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INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

 

Shkumbin Tafilaj, 

Faculty of Law, University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosovo 

Abstract  

Asylum and Refugee status in International Law - Today’s political crises deem the 
status of refugees as highly important.  The result of WWII brought to the attention 
of the United Nations the highly needed resolution to many displaced people.   
Therefore in 1950, the UN General Assembly established the Office of the High 
Commissioner for Refugees which developed the Convention relating to the status 
of refugees.  Article (I) of the Convention defined refugees as one who has a “well-
founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion”; is “outside the country 
of his nationality”; and is “unable or unwilling to return or take advantage of the 
protection of that country” because of the fear.  And granting political asylum to any 
individual or group constitutes a permissive action by the granting state. The main 
difference between refugees and immigrants are clear as refugee’s flea political 
oppression, while emigrants are seeking economic opportunity.  

 

The rights of refugees stem from the Universal Declaration of Human Rights under 
Article 14 (1) which underpins the principal rational of the Refugee Convention 
stating that “every person has the right to seek and enjoy in other countries asylum 
from persecution.” The Western Europe has seen an increase in asylum seekers since 
the 1970’s, and the latest disintegration of the former Yugoslavia has brought a great 
influx of refugees to Western Europe.  The UN office of the High Commissioner of 
the Refugees in 2008 has estimated a total of 19.2 million of people in a refugee status 
worldwide.  Asylum is often granted to those who are deemed refugees, but at the 
same time a nation state who is hosting refugees holds the right to refuse the 
granting of asylum to those who seek it.  The existing international law neither 
designates the conditions for granting asylum nor prescribes a positive duty to do 
so, it simply leaves it up to the state. 
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The international law currently is flawed and does not secure the safety of the 
distressed people.  A perfect example occurred on August 24 of 2002 where an 
Indonesian ship filled with Afghani refugees was in distress and was seeking help, 
their goal was to land in Christmas Island (Australian Territory).  A Norwegian 
freighter responded and took them in; however, because there is no clear law 
regarding the status of refugees prior to landing in a territory from which are 
seeking refuge, the Norwegian Captain was faced with a serious problem where 
both Australia and Indonesia refused to allow the docking of the ship, and caused 
the ship to stay at sea for a length of time. Another disadvantage to refugee 
standards is that they vary from state to state and therefore showing a lack of 
uniformity within the international law which intends to provide just that.   
Refugees or Asylum seekers are often at the mercy of their hosting states where they 
do not get to enjoy the same freedoms as the general population of that state.   

 
Keywords: Jus in bello, jus ad bello, refugee, asylum, customary law 

International Law and its Importance  

The contemporary definition offered by the American Law Institute states: 

“International law consists of rules and principles of general application dealing with the 

conduct of states and of international organizations and with their relations inter se, as well 

as with some of their relationships with persons, whether natural or juridical.”867  Rochester 

defines law as a set of rules or expectations that govern the relations between the 

members of a society, that have an obligation basis, and whose violation is 

punishable through the application of sanctions by society.868

 

  International law can 

take precedence over domestic law in several matters; primarily international law 

takes precedence over crimes against humanity such as: genocide, trans-boundary 

crimes (slave trade), piracy, torture, and terrorism.   

                                                           
867 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. 
NewYork.2010.P.4. 
868 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P. 34. 
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There are six sources to international law, three primary and three subsidiary.  The 

sources of international law can be found in Article 38 of ICJ, the first three are based 

of sovereignty of a state: (1) Treaties/ Conventions, (2) International custom, (3) 

general principles.  The three subsidiary sources are based on interpretation and 

ability to clarify them: (4) Judicial decision, (5) writers publiuists, and (6) equity.  It is 

important to understand that International law is intended to facilitate a situation in 

a legal matter between sovereign states, and not between governments of the states.   

 

When referring to individuals as objects rather than subjects of the law, we are 

referring to the belief that prevailed before the twentieth century which indicated 

that the treatment of citizenry by a state which fell outside the province of 

international law where the individuals were merely objects and not subjects of the 

law of the nation.869

Regarding whether the individuals are more fully engaged as subjects rather than 

mere objects of international law we must look at the human rights law.  The period 

  In addressing Individuals as objects of the law, it suggests that 

the right as an individual or as a person of the law does not exist.  The end of WWI 

has actively raised awareness in the need to safeguard the minimal rights of the 

individual, and the end of WWII has secured the emergence of the individual as 

direct subject of the law.   However, regarding international law individuals are still 

considered objects of the law, where an individual lacks the right to represent him or 

herself in dealings against another state; and where an individual cannot enter in to 

treaties as they are to be conducted between two (bilateral treaties) states, or two or 

more (multilateral treaties) states.  It is these basic concepts of international law that 

hold the position of the individual as an object rather than a subject of international 

law. 

                                                           
869 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.398. 
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which followed WWII allotted for the development of treaties regarding human 

rights.   David Bederman states that “the Second World War marks the ultimate 

transition of International law from a system dedicated to State sovereignty to  

one also devoted to the protection of human dignity.”870  In 1945 the meeting in San 

Francisco marked the beginning of long and difficult road a head in which human 

rights were addressed.  The Charter of the United Nations made note of several 

issues and indicated that “members are determined to reaffirm faith in fundamental 

human rights, in dignity and worth of the human person, in the equal rights of men 

and women.”871   And article 1 of the Charter lists, among the purpose of the 

organization, they also  stand for the “promoting and encouraging [of] respect for 

human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, 

sex, language, or religion.”872

 

  The Universal Declaration of Human Rights (1948 

even though is not a treaty) marked the beginning of a long standing war in 

defending those individuals who are discriminated against and are denied basic 

human rights as addressed in the Universal Declaration of the Human Rights.   

The advocates of human rights certainly face great challenges in attempting to 

ensure human rights worldwide as the concept of sovereign state and the concept of 

human rights are in direct conflict.  Where sovereignty implies the existence of a 

government that claims complete authority to regulate everything and everybody 

within its borders, while, human rights implies the existence of rights that all human 

beings possess which even one’s own government cannot infringe upon and which 

                                                           
870 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P.61 
871 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.401. 
872 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.401. 
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can be protected by external elements, namely the international community through 

the United Nations.873

 

   

Laws regarding War and Peace  

History shows that the emergence of states brought about the emergence of conflict 

as well.  It has been documented that by the fourth century A.D. St. Augustine 

implemented the “just war” doctrine, which later was implemented by Grotius in 

the seventh century.   This position indicates that the use of violence was legitimate 

and perfectly legal as long as the purpose was not self-aggrandizement or petty 

revenge but rather correction of some major wrong doing.874   Today the efforts to 

avoid war are grand, and almost always a peaceful resolution is a first choice.  Even 

though the great body of international law consists of rules governing interactions 

among nations during peace time, there also exists an important corpus of law that 

addresses interaction of states at war time.875  International humanitarian law is also 

known as the law of war or the law of armed conflict.876

 

  In an attempt to address 

war and peace in a coherent fashion I will turn to Van Glahn/Taulbee and Rochester 

who have dedicated several chapters in an attempt to address this very problem. 

Van Glahn indicates that prior to the twentieth century the resort to war was not 

illegal, and self-help and self-preservation formed the cornerstone of state 

sovereignty.877

                                                           
873Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P.56. 

  When considering war two specific categories exist: the jus ad bellum 

874 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P. 89-
90. 
875 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P.89. 
876Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P. 604.  
877 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.569. 
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(the governing that resorts to war), and the jus in bello (the law governing individual 

conduct within war).  The United Nations Charter has been issued textbooks 

regarding the law of peace and the law of war.  And international law has failed to 

mention the transition from peace to war, where law did not prohibit war; rather, it 

viewed the institution as a normal function of sovereign state.878  And when a state 

failed to achieve its objective by peaceful means, a state was free to pursue its aims 

by recourse to force, and was only required to have a formal declaration of war.  In 

doing so it shifted the relations between the two states, and the relations between the 

two states and third party states to laws of war.879

 

   

The jus in bello, which often is addressed as international humanitarian law “is a set 

of rules, which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflicts; 

and it protects persons who are not, and or  no longer participating in the hostilities 

and restricts the means and methods of warfare.”880

                                                           
878 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.570. 

  In answering whether 

international humanitarian law (international law of war) provides an effective body 

of principles to limit state practice during conflict we must address World War I and 

World War II which proved devastating results at the end.  Because of the terrible 

results the United Nations and the ICRC (International Committee of Red Cross) 

focused with great vengeance in an effort to update the rules and perhaps develop 

the international humanitarian law.  The Geneva Diplomatic Conference of 1949 

drafted four conventions: Amelioration of the Condition of the wounded and Sick in 

Armed Forces in the field (Geneva I); Amelioration of the Condition of Wounded, 

879 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.570. 
880 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.604. 
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Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Geneva II); Treatment of 

Prisoners of War (Geneva III); and Protection of Civilian Persons in Time of War 

(Geneva IV).881

  

  It drafted these four conventions to ensure the limitation of state 

practice in the time of war.  

Regarding whether it can effectively assure compliance to humanitarian principles 

and observance of the laws of war given the practice of war in the twentieth century 

Rochester refers to the efforts made by the International Committee of Red Cross; 

which because of their ability to observe over this matter have been successful to 

some extent in limiting the savage nature of war.882  Geneva convention is a good 

measure of a state behavior in a time of war, and it serves as a case that most states 

observe most rules during war-fare and at very least are sensitive of being accused 

as having committed war crimes.883

 

    

The jus ad bellum, addressed as a body of rules which justify to the International 

Community the development of war in a specific State.  Chapter (I), in Article (I) of 

the United Nations Charter states that the purpose of the organization is to 

“maintain peace and security,” and to “take effective collective measures” towards 

that end.884

                                                           
881 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P.607. 

  And in lieu of Armed forces Chapter IV of the Charter “pacific 

settlement of disputes” through such mechanisms as mediation, arbitration, and 

adjudication; and force may be used legally only under these circumstances: (1) in 

self-defense by an individual state or alliance of states against armed attack of 

another state; (2) in the service of the United Nations as part of a “collective security” 

882 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P. 99. 
883 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P. 101. 
884 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P.90. 
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operation or other operations that are foreseen by the UN Council as “ a threat to the 

peace”; and (3) in the service of a regional security organization as long as it is 

approved by the UN Security Council.885  Regarding civil war, international 

community has utilized the threat to peace as a means of interference in a state that 

is experiencing internal strife.  The UN Charter offers fairly state forward rules 

regarding interference in a state that is in the verge of collapse.  It states that: a state 

can intervene as long as it has the permission of the state’s government, and that the 

intrusion of foreign troops or clandestine agents into a domestic conflict on the side 

of the rebels to subvert an established government constitutes aggression and is a 

violation of the UN Charter.886  Post-cold war foreign involvement in civil wars has 

taken the shape of “humanitarian intervention”, also known as the Clinton Doctrine 

which states “if somebody comes after innocent civilians and tries to kill them en 

masse because of their race, ethnic background, or religion, and it is within our 

power to stop it then we will stop it,”887

 

 as it did in Bosnia in 1992 where UN 

authorized intervention to protect the Bosnians in the former Yugoslavia. 

Asylum and Refugee status in International Law 

Today’s political crises deem the status of refugees as highly important.  The result 

of WWII brought to the attention of the United Nations the highly needed resolution 

to many displaced people.   Therefore in 1950, the UN General Assembly established 

the Office of the High Commissioner for Refugees which developed the Convention 

relating to the status of refugees.888

                                                           
885 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P.90. 

  Article (I) of the Convention defined refugees as 

one who has a “well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 

886 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P. 95. 
887 Rochester, Martin, J.  Between Peril and Promise: The Politics of International Law.  Washington D.C.  2006. P. 95. 
888 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 420. 
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nationality, membership of a particular social group or political opinion”; is “outside 

the country of his nationality”; and is “unable or unwilling to return or take 

advantage of the protection of that country” because of the fear.889  And granting 

political asylum to any individual or group constitutes a permissive action by the 

granting state.890

The concept of refugee was expanded by the Convention’s 1967 Protocol and by 

regional conventions in Africa and Latin America to include persons who had fled 

war or other violence in their home country.  The lead international agency that 

coordinates refugee protection is the Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees (NUHCR), which in 2006 reported 8, 400,000 refugees 

worldwide.   Majority of refugees who leave their country seek asylum in countries 

neighboring their country of nationality.  The “durable solutions” to refugee 

populations, as defined by UNHCR and governments, are: voluntary repatriation to 

the country of origin; local integration into the country of asylum, and resettlement 

to a third country.

  The main difference between refugees and immigrants are clear as 

refugee’s flea political oppression, while emigrants are seeking economic 

opportunity.    

891

The rights of refugees stem from the Universal Declaration of Human Rights under 

Article 14 (1) which underpins the principal rational of the Refugee Convention 

stating that “every person has the right to seek and enjoy in other countries asylum 

from persecution.”

    

892

                                                           
889 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 420. 

  The Western Europe has seen an increase in asylum seekers 

since the 1970’s, and the latest disintegration of the former Yugoslavia has brought a 

890 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 420. 
891 UNHCR Core Group on Durable Solutions, May 2003, p.5. 
892 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 420. 
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great influx of refugees to Western Europe.  The UN office of the High 

Commissioner of the Refugees in 2008 has estimated a total of 19.2 million of people 

in a refugee status worldwide.893  Asylum is often granted to those who are deemed 

refugees, but at the same time a nation state who is hosting refugees holds the right 

to refuse the granting of asylum to those who seek it.  The existing international law 

neither designates the conditions for granting asylum nor prescribes a positive duty 

to do so, it simply leaves it up to the state.894     Today many countries hold the right 

to refuse granting of asylum as a result of political repression i.e. Japan, but others 

have placed it in their constitution i.e. Brazil and Spain, whereas United States has 

no statutory or constitutional provisions that cover political offenses or asylum.895

 

   

The presence of refugees in a state can causes domestic issues, (welfare, work status, 

etc.) while the state has to adhere to the obligations of international law.  Primarily, 

the biggest issue stems in Article I of the Convention which addresses the non-

refoulement  which states: “No Contracting State shall expel or (refouler) a refugee 

in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life of freedom 

would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a 

particular social group or political opinion.”896

                                                           
893 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 420. 

  A major problem with this article is 

not only the fact that it applies to the country of the origin but also to any state 

where the individual might suffer persecution.  Furthermore, in an event that 

asylum is denied to a refugee, the authorities might not be able to find another 

894 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 420. 
895 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P. 256. 
896 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P. 421. 
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country that fulfills all the stipulations and or has the willingness to accept the 

individual in question.897

The Kosovo political crises of the summer of 1998 brought forth a mass movement of 

war refugees including individuals who feared persecution within the meaning of 

the 1951 Refugee Convention.  The war in Kosovo didn’t only cause displacements 

for Kosovo Albanians; it also affected Kosovo Serbs, Montenegrins, Roma and 

Muslim Slavs.  Even though the vast number of refugees has fled to northern 

Albania and Montenegro, the majority of the displaced people remain within 

Kosovo.   Western European countries noted an increase in asylum seekers from 

Kosovo during this period.   The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) 

encouraged European countries to admit the asylum seekers from Kosovo into their 

territories.

  Because of this stipulation many countries try and have 

implemented measures to keep refugees out of their jurisdiction.   

898

                                                           
897 Von Glahn/Taulbee.  Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York. 2010. 
P. 422. 

  The situation in Kosovo had proven to be more serious than what the 

western countries had anticipate, there were serious human rights being violated 

and because of this the ECRE announced that the Kosovo refugees should not be 

denied asylum and should not persecuted for having entered illegal.  There were 

attempts to enforce a force return of the Kosovo refugees from Western Europe; 

however, the Council of Europe and The UN High Commissioner call for a 

suspension of the forced returns of the rejected asylum seekers of Kosovo.   Many 

western European states attempted to enforce ‘safe third country returns’ of Kosovar 

asylum seekers to Albania, which was already under enormous strain.  And in July 

21st 1998 the ECRE urged the EU Ministerial Conference in Tirana to avoid adopting 

898 European Council on refugees and Exiles, Statement on the Situation of Refugees from Kosovo, 1 June 1998. 
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and promoting the position of Albania as a ‘safe third country’ for the return of 

Kosovo asylum seekers.899

The ECRE also encouraged the western European States to handle with care and 

grant another form of protection to persons who did not qualify for refugee status 

under the terms of 1951 Convention, but who were unable to return to Kosovo due 

to the crisis and / or the endemic human rights violations in the province.   The 

Convention of 1951 indicated that when the arrivals are ‘prima facie,’ and dominated 

by persons with a need for international protection, group recognition as refugees 

proved to be most efficient.

   

900  Most countries view the refugees and asylums seekers 

as having long lasting effects, it is this very reason who many countries try to have 

the refugees returned to their home country or a safe third country.  Because of 

constant wars and constant human rights violation there is great need for uniform 

legalities regarding every aspect of refugees and asylum seekers. In international 

law, refugees are individuals who: are outside their country of nationality or 

habitual residency; have a well-founded fear of persecution because of their race, 

religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion; 

and are unable or unwilling to avail themselves of the protection of that country, or 

to return there, for fear of persecution.  Refugee law encompasses customary law, 

peremptory norms, and international legal instruments: The 1951 United Nations 

Convention Relation to the Status of Refugees (Geneva Convention); The 1967 

Protocol relating to the Status of Refugees; and the 1969 OAU Convention 

Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa.901

Typically, the practical determination of whether a person is a refugee or not is most 

often left to certain government agencies within the host country.  This could 

  

                                                           
899 European Council on refugees and Exiles, Statement on the Situation of Refugees from Kosovo, 1 June 1998. 
900 NHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, paragraph 44. 
901 http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee   

http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee�
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become a problem as the host country can create a situation to where it will neither 

recognize the refugee status of the asylum seeker nor see them as legitimate 

migrants and will treat them as illegal aliens.  Failed asylum applicants are most 

often deported, sometimes after imprisonment or detention.  Non-Government 

Organizations (NGO’s) have attempted to fix the refugee problem by setting up 

refugee camps along the neighboring borders and await for the conflict/s to dissolve 

where the displaced persons can return home safely.  It is important to acknowledge 

that many displaced persons whether inside or outside the country of their 

nationality often find themselves in a predicament where they can’t get their 

property or what once was theirs back.  The United Nations Pinheiro Principles are 

guided by the idea that not only people have the right to return home, but also to the 

same property.902 The international law currently is flawed and does not secure the 

safety of the distressed people.  A perfect example occurred on August 24 of 2002 

where an Indonesian ship filled with Afghani refugees was in distress and was 

seeking help; their goal was to land in Christmas Island (Australian Territory).  A 

Norwegian freighter responded and took them in; however, because there is no clear 

law regarding the status of refugees prior to landing in a territory from which are 

seeking refuge, the Norwegian Captain was faced with a serious problem where 

both Australia and Indonesia refused to allow the docking of the ship, and caused 

the ship to stay at sea for a length of time.903

                                                           
902 Sara Pantuliano. Uncharted Territory: Land, Conflict and Humanitarian Action (2009) 

  Another disadvantage to refugee 

standards is that they vary from state to state and therefore showing a lack of 

uniformity within the international law which intends to provide just that.   

Refugees or Asylum seekers are often at the mercy of their hosting states where they 

do not get to enjoy the same freedoms as the general population of that state.   

903 Von Glahn/ Taulbee. Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Pearson. New York.2010. 
p. 422. 
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MINORITY RIGHTS: EXAMINATION OF THE LEGAL PROTECTION OF THE 
ROMA IN THE BALKAN COUNTRIES 

 
Tamara Dimitrijevska 

American University of Bulgaria 
 
  Abstract:  
 
This paper analyzes the international and national legal frameworks for minority 
rights protection with a specific attention given to the Roma minority in the Balkan 
countries.  
The introductory part of the paper gives background information for the Romani 
people, and briefly explains the peculiarities of the historical discrimination against 
them and their denial to equal access to human rights and freedoms. 
 The first section of the paper starts with discussion of the international documents 
guaranteeing minority rights such as the Council of Europe’s Framework 
Convention for the Protection of National Minorities, the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union and other relevant documents and provides an 
analysis of the political and legal context in which the Balkans countries have ratified 
them.  
The second section discusses the Constitutional protection of minorities in the 
Balkan countries, specifically the Constitutions of three countries on the road 
towards EU membership: Albania, Macedonia, Kosovo and two EU member states: 
Bulgaria and Greece. The third section of the paper analyzes the national legal 
frameworks in the above mentioned countries and examines their design in relation 
to the Roma rights protection. The fourth section of the paper gives the conclusion of 
the analysis and identifies the legal changes needed in order to provide the Roma 
minority with legal protections suitable to the international law and human rights 
standards.  
The paper provides comprehensive understanding of the situation of the Roma in 
the Balkan countries and develops conclusions for the legal systems of five Balkan 
countries which do not address the problems that the Roma are facing.  In drawing 
these conclusion the paper use qualitative methodology techniques and deep 
theoretical analysis of the international and national legal documents. 
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Keywords: Roma rights, minority rights.  

1. Introduction 

Europe’s largest minority - the Roma do not enjoy standardized legal protection and 

their legal status varies from state to state. This particularly vulnerable minority 

group whose population is estimated around 12 millions in Europe (Tanner, 2005), 

faces many obstacles in realization of their human rights.  In their everyday lives 

Roma have hindered access to services and often they are object of ridicule and 

prejudice. This paper acknowledges the South-eastern predominantly negative 

public perception for the Roma but it further argues that the governments in the 

Balkan countries should take more determent action to tackle the problems the 

Roma face. Almost fifteen years ago one leader has said “we don’t have to worry 

about the government: they’re fine; but public opinion -that’s the problem” (Will, 

2001). The current situation in the countries under our loop shows that progress has 

been made by national governments; however their legislative steps forward should 

not be only strategies placed on paper but accessible and effective mechanisms 

designed to overcome the problems that Roma face.  

The process of European integration significantly influenced the development of 

legal frameworks for minority rights protection, however not all of the countries 

afforded the Roma with the protection demanded with the European regional 

documents. The four Balkan countries under analysis Albania, Bulgaria, Greece and 

Macedonia are located on territorial proximity and all of them are members of the 

Council of Europe {abbreviated CoE}. In addition, Bulgaria and Greece are members 

of the EU, {hereinafter: EU} while Albania and Macedonia are on the road towards 

EU accession. The second section of this paper will discuss the documents for 

minority rights protection adopted at level of Council of Europe and EU.  
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The third section of the paper looks closely at the national legal status of the Roma in 

the respective Constitutions and briefly comments on the trends for adoption of 

Roma strategies which often appear to be hypocritical.  Today, there is not precise 

number of the population of the Roma in these countries; the estimation are that the 

Roma population in Albania is somewhere between 120.000- 150.000904, around 

800.000  in Bulgaria905, something more than 300,000 in Greece906,  and between 

80.000- 130.000 in Macedonia907

The discrepancies of the legal protection of the Roma minorities will be outlined in 

the last section of the paper.  

. These numbers are pretty often disputed by 

governmental officials who traditionally claim that the number is quite lower.  It 

seems that besides the fact that all of the governments tend to agree to disagree on 

the official number of Roma in their countries, they all lack standardized legal 

protection of the Roma and their commitments to tackle the problems and answer 

the need of the Roma are quite weak.  

2. European Legal Documents for Minorities Rights Protection  

2.1. Council of Europe  

Signed in 1994, Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of 

National Minorities {FCNM}908

                                                           
904 World Directory of Minorities and Indigenous People- Albania, Summary of the World Bank, Needs 
Assessment Study on Roma and Egyptians in Albania. 

  was the first multilateral legally binding 

document aimed towards protection of national minorities (Council of Europe, 

2008).  This Framework Convention which came in force in 1998 transformed 

905 Nikoleta Popkostadionva, “Roma Decade’  Passes Bulgarian Roma by,  
http://www.balkaninsight.com/en/article/roma-decade-passes-bulgarian-roma-by viewed 28/04/2012 
906 World Directory of Minorities and Indigenous People- Greece: Roma, Minority Rights Group International, 
2008,  http://www.unhcr.org/refworld/country,,MRGI,,GRC,,49749d18c,0.html viewed 28/04/2012 
907  Written Comments of the European Rights centre and the National Roma Centrum, Concerning the Former 
Yugoslav Republic of  Macedonia, 2006, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/Comments_ERRC_NRC_Macedonia.pdf viewed 28/04/2012  
908 Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg, 1. II. 
1995. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/roma-decade-passes-bulgarian-roma-by�
http://www.unhcr.org/refworld/country,,MRGI,,GRC,,49749d18c,0.html�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/Comments_ERRC_NRC_Macedonia.pdf�
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OBSE 1990’s political criteria into legally binding document and provided 

comprehensive guidelines on national minorities (Pamphlet No.8).   The 

Framework convention is structured as obligations for the states and not 

individual rights to peoples.  With the Convention every state should develop 

policies and programs on national level; but they all enjoy particular discretion in 

it.   

It deserves to be underlined that due to the fact that at the time of the drafting of 

the Framework Convention it was not possible to agree upon a definition 

acceptable for all members of the CoE ( Council of Europe, 1995),  the Convention 

does not provide definition of what constitutes a minority. From the states under 

our loop only the Republic of Macedonia submitted a minority list, Bulgaria 

reinforced “certain aspects of the Convention” (Phillips, 2002), Albania has not 

submitted declaration while Greece still has not ratified the Convention (see 

Table 1). 

The Framework Convention envisaged system for monitoring, however it does 

not allow for individual petitions.  Nevertheless, based on the European 

Convention on Human Rights a person can petition the European Court of Human 

Rights, regardless of its ethnic or national status.   In addition, there are another 

two Council of Europe’ documents which provide protection for minorities: the 

European Social Charter, and the European Charter for Regional or Minority 

Languages. The European Social Charter is ratified by all the four countries under 

our examination although Macedonia and Albania have not accepted the 

collective complaint procedure. The European Charter for Regional or Minority 

Languages which protect minorities in social and economic fields and offers 

protection and promotion of minority languages respectively (Factsheets, 2008) 
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has been signed by the Republic of Macedonia; however it has not been neither 

signed nor ratified by the other three countries.  

 

Table 1: 

Ratification of the Council of Europe’s Framework Convention for the Protection 

of National Minorities. 

 

State Signature. Ratification Entry into Force 

Albania 29/06/1995 28/09/1999 01/01/2000 

Bulgaria 09/10/1997 07/05/1999 01/09/1999 

Greece 22/09/1997   

Macedonia 25/07/1996 10/04/1997 01/02/1998 

 

Source: Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, Collected Texts, 5th edition, 2008. 

 

2.2 European Union 

 

The EU has taken gradual approach towards dealing with the issues on human 

rights and minority rights as such.  Today, protection of human rights is an 

important condition for membership in the union. Albania and Macedonia are on 

to road towards EU accession, Albania signed the Stabilization and Association 

Agreement with the EU in 2006, and the Republic of Macedonia gained the 

candidate status in 2005. Although, human rights were not initial sphere of 

legislation in the EU, the concern for minorities has taken active role in the 

enlargement of the European Union. Following the Copenhagen criteria which 
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enlist the respect for human rights as conditions for membership, the treaty of 

Amsterdam (1999) in article 49 required respect for the principle set in article 6 (1) 

which is “ the principle of liberty, democracy, respect for human rights and 

fundamental freedoms and the rule of law…” (Peers & Ward, 2004). Interestingly 

enough in the process of enlargement “EU considers States’ implementation of the 

FCNM as an important factor in the accession criteria on minority rights (Phillips, 

2002)” while Greece which is already and EU member state still has not ratified the 

FCNM. The EC progress reports for Macedonia and Albania examine the level of 

minority rights protection. In particular, the last EC Progress Report on Albania 2011 

finds only limited progress towards human rights protection909

 

 and criticizes the 

uneven protection of the Roma Rights. In particular the report shows concern over 

the budgetary issues, institutional coordination, and local accessibility (EC Progress 

Report 2011). The Progress report for Macedonia concludes that there is some 

progress towards protection of the Roma rights however, identifies problems in the 

implementation of some state policies.   Last but not least, both Albania and 

Macedonia were criticized for not having ratified the European Charter for regional 

or minority languages, although Macedonia has adopted it. 

The EU has taken slow but proactive role in the areas of minority rights 

protection. After 1989 when the union started to gradually acknowledge the 

problem of minorities, its concern was characterized with what is known as 

“negative minority rights” where through the provisions on antidiscrimination, 

minorities received some level of protection (European Alternatives).  In 2000, EC 

has adopted two main Directives, the one being closely related to the type of 

discrimination Roma face; the Directive 2000/43/EC of implementing the principle 
                                                           
909  European Commission, Albania 2011 Progress Report, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf  viewed 28/04/2012. 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf�
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of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin. Further, in   

the Treaty of Lisbon in “the rights of persons belonging to minorities” was added in 

Article 1 as one of the values on which the Union is founded” (European 

Alternatives).   Moreover, the Chapter on Fundamental rights was incorporated in 

the treaty of Lisbon and hence became legally binding.   The secondary legislation 

and the incorporation of the charter accompanied with the principle of supremacy 

of the EU law over the national law and the proactive role of the Court of Justice 

of the European Union, demonstrates that the concern for fundamental rights has 

incre a se d. In tha t sense  it de se rve s to be note d that Court of Justice  re fe rs to 

Council of Europe’s documents (Ehlers &Becker, 2007). With the enhanced legal 

status of the fundamental rights in the EU, one can assume that the protection for 

minorities is increased. Although, this statement is partially valid, the subsequent 

subsections on Greece and Bulgaria will demonstrate that this is not always the 

case. 

 

3. National Legal Frameworks for Minorities Right Protection  

3.1 Albania 

The Albanian Constitution contains articles which deal with minority rights in 

general, such as articles 18, 20, 28, 31, 116, however none of the articles make explicit 

references to Roma. The access to some linguistic rights as guaranteed in article 20  

are given only to national minorities, while other provisions, such as article 18 from 

the Albanian constitution use the word “all” (are equal before the law) without 

making any restrictions. In Albania there are three officially recognized national 

minorities: Greeks, Macedonians and Montenegrins, while the Roma are recognized 

as linguistic minorities. Importantly, “both the national and linguistic minorities are 
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recognized under the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities in Albania” (World Directory – Albania).  

Although, the Roma in Albania do not enjoy the status of national minority, the state 

has adopted National Strategy for improving Roma living conditions 2003. This 

strategy is build upon the Albanian self perception for coherence and communist 

past where the Roma enjoyed same status as the majority. The strategy also 

confirmed that the official number of the Roma is unknown as census of Roma has 

not been conducted910.  The Albania entered the Decade of Roma Inclusion in 2008, 

and adopted the Decade National Action Plan 2009. This action plan contains six 

priority fields with total of 18 objectives911. Although, the status of the Roma is not as  

good as the status of Macedonians, Greeks, and Montenegrins and not as bad as of 

the Egyptians; the Albanian authorities have to devote much of their energy and 

resource to create comprehensive umbrella which will be narrowly tailored for 

protection of the guaranteed rights of the Roma. One of the very serious 

shortcomings for successful implementation of the strategies is the insufficient funds 

available for Roma issues912

 

. 

3.2 Macedonia 

In contrast with some other Balkan countries, the “Roma in Macedonia have not 

generally been treated as a problem (Friedman, 2002)”. In the Constitution of the 

Republic of Macedonia the Roma were recognized as national minority; in 

particular, the preamble of the constitution states: “The citizens of the Republic of 

Macedonia, the Macedonian people, as well as citizens living within its borders who 

                                                           
910 The National Strategy for improving Roma living conditions,  2003. 
911National Action Plan for the Decade of Roma Inclusion 2010-2015 
http://www.romadecade.org/files/downloads/Decade%20National%20Action%20Plan_Albania.pdf 
912http://www.ergonetwork.org/media/userfiles/media/egro/Case%20GORD%20demands%20ERGOsite%2022%2
0april%202010(1).pdf viewed 29/04/2012. 
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are part of the Albanian people, the Turkish people, the Vlach people, the Serbian 

people, the Romany people, the Bosniak people and others…”. The Roma in 

Macedonia have not reach to violent means, have never expressed ‘homeland 

nationalism’ and hence they rarely reached the high level of the political agenda. 

With the resolution of the ethnic conflict in Macedonia, the  2001 Ohrid Framework 

Agreement{OFA} “ outlined a number of changes to the constitutional and policy 

order of the country,… and foresaw significant changes in the political system, 

aimed at improving the overall position of (Albanians) in Macedonia by giving them 

greater collective rights ( Merle, 2011).  Although the OFA was not primarily driven 

because of the Roma problem it succeeded to alter the legal setting for protection 

and raise the awareness for minorities’ question. The principle of ‘fair and equitable 

representation’ and the badinter rule,  were introduced and altered the institutional 

setting in the country. Macedonia is taking active part in the Decade for Roma 

Inclusion and since June 2011 it holds the presidency. The efforts of the governments 

have been accompanied with the Strategy for Roma in the Republic of Macedonia 913 

aimed towards creation of comprehensive and consistent policy for the Roma and 

creation of concrete operational program. However, the development of the strategy 

was to a large extent influenced by the international organizations and not only by a 

public acknowledgement and demands for the need of Roma integration. Even the 

Strategy itself states that the preparation of the Roma Strategy “derives from its 

aspirations for membership to the European Union914

 

”.  Roma in Macedonia are 

generally ‘left to live in peace’, without anyone perceiving them as a serious threat to 

the stability of the country. 

                                                           
913Strategy for Roma in the Republic of Macedonia,  
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/roma_strategy.pdf viewed 28/04/2012  
914 Ibid.  

http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/roma_strategy.pdf�


IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

87
4 

3.3 Bulgaria 

Prior to 1989 the Bulgarian state has had one of the most repressive policies towards 

Roma (Vladislava, 2005). The Bulgarian Constitution of 1991, recognized the 

“existence of religious, linguistic and ethnic differences, but never explained them 

clearly (Vladislava, 2005)”. Article 6(2) of the Constitution guarantees that “ all 

citizens shall be equal before the law”,  article  36(3) deals with right to study and 

use their own language, and article 54(1) to develop own culture.   

Bulgaria is taking part in the Decade of Roma Inclusion 2005-2015, but still 

significant progress has not been made.  In addition, the current Bulgarian Decade 

Action Plan is “repetition of the 1999 Frame Program for Roma Integration into 

Bulgarian Society that was upgraded and readopted in May 2010 (Popkostadionva, 

,2011).” Based upon Program for Equal Participation of Roma in the Public Life of 

Bulgaria, the Framework program for equal integration of Roma in Bulgarian society 

was adopted. 

Although there are existent national policies, on local level they are rarely 

implemented. In 2010 GORD activist conducted research in 21 municipalities are 

found out that in 14 there are not strategies or plans on Roma issues (ERGO, 2010). 

An estimation is that the: ”Bulgarian government has spent a grand total of 

approximately 0,47 euro per Roma, per Month Popkostadionva, ,2011)” during the 

period 2005-2010. One of the problems identified by Mr. Kanev, the head of the 

Bulgarian Helsinki Committee was that Bulgarian ‘commitment’ towards Roma 

integration was driven because of the wish to become a member of the EU and there 

was not political and public perception of the need to integrate Romani people in the 

society (Popkostadionva, ,2011). 
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3.4. Greece  

The Greek government: “does not consider the Roma a minority within Greece, 

rather a vulnerable social group” (McDougall, 2009). It is widely held that “Roma are 

responsible for the many of the problems they face” (McDougall, 2009). Article 5 (2) 

from the Greek Constitution stipulates that “ all persons living within the Greek 

territory shall enjoy full protection of their life, honor and liberty, irrespective of 

nationality, race or language and of religious or political beliefs. And article 4 states 

that all Greek citizens are equal before the law. By the term ‘nationality’ the 

Constitution does not mean ‘citizenship’ but mainly the belonging to a nation or an 

ethnic group (K. Spyropoulos, P.C. Spyropoulos, & T. Fortsakis, 2009). 

“Explicitly the Greek state does not provide the Roma with a minority status” 

(Rougheri,1999) instead the rights in the constitution age granted to citizens and 

hence at least theoretically they are granted to minorities. Although, the Greek 

government has not ratified the FCNM  and is not taking part in the Decade of Roma 

Inclusion,  there is an implicit recognition of Roma through special programs. There 

are national document which deals with the problems faced by the Roma. In 

particular, there was the National Policy Framework for Greek Gypsies from 1996 

which failed to meet its aims on establishment of equipped settlements, and was 

later change with even more ambitious 2001, Comprehensive Plan of Action for the 

Social Integration of Greek Gypsies”. Troubling fact is that in this document “the 

avoidance of the term ‘minority’ when referring to Roma (ERRC, 2003) 

4. Conclusion 

This paper comes to the conclusion that historically speaking there is modest 

progress towards minority rights protection and hence towards the rights of the 

Roma. The presence of legal documents at the Council of Europe and the European 

Union demonstrates the international concern for the vulnerable groups. The EU 
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uses the membership to EU as a carrot to influence changes in the national 

protection of the minorities. This can be concluded from progress reports and the 

criteria for membership.  Although this kind of conditionality might not be the best 

method for achieving long term results in the case of Bulgaria it proved that it can 

serve as good initial spark.  The Greek case demonstrates that in a country which 

entered the EU well before the human rights became concern of the Union there is 

reluctance for proactive measures.  The Republic of Macedonia, followed by Bulgaria 

act as a leader on a national level which openly recognize the Roma minorities on its 

territory. The Albanian state although grants the Roma with linguistic status adopts 

special measures to help the Roma tackle the problems they face. The Greek case 

demonstrates the unwillingness of the state to recognize the Roma as minority but 

on the other hand it  follows the ‘trends’ of producing special strategies for Roma. 

Striking conclusion is that regardless of the Constitutional protection of the Roma in 

the respective states it became modern to have Roma strategies. These strategies are 

often amended, duplicated, or even replaced with more ambiguous plans, but rarely 

implemented. It has to be underlined that after the policies of assimilation present 

during the communist times and segregation immediately after the communist era, 

the Southeastern governments start to acknowledge that integration is the right 

stream to be followed. Almost all of the above mentioned countries have moved 

towards creation of legal forums for exercise of minority rights while doing it to a 

varying extent and inspired from different motives. What remains to be 

recommended is the slogan which has to be remembered: segregation is more 

expensive that integration. The Balkan states should put endeavor not only in 

producing Roma strategies, but in their implementation and allocating sufficient 

funds to achieve tangible results which will eradicate poverty and overcome social 

exclusion. 
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MECHANISMS AVAILABLE TO NGOS IN ORDER TO PROTECT HUMAN 
RIGHTS IN FRONT OF CONSTITUTIONAL COURTS 

 
Tania Abbiate 

Faculty of Statistics, University of Bologna, Bologna, Italy 
 
Abstract 
 
This research explores the interaction between the judiciary and the civil society. In 
fact, one of the most interesting feature of contemporaneity is the increased 
participation of non-state actors in the international and national scenario.  The Non 
Governmental Organizations (NGOs) represent agents of civil society and are a 
typical non-state actor that has gained mounting importance nowadays; they operate 
as advocacy groups and address the international community as well as the national 
dimension.  
This study identifies two main mechanisms used by these associations in order to 
protect and obtain judicial enforcement of collective rights: the amicus curiae, which 
is the classical juridical tool for third party interventions, and the public interest 
litigation, where an individual or NGO acts as claimant in a case, either in their own 
right or on behalf of some larger class or category of affected persons.  
The core of our work is the scrutiny of the engagement of NGOs and non profit legal 
institutes in judicial litigation  in front of three constitutional courts of common law, 
namely those of South Africa, Canada, India. Our choice of concerning with NGOs 
and constitutional courts responds to methodological and substantive reasons. 
Methodologically, we deal with constitutional judicial systems of common law 
because they admit expressly third party interventions and they are characterized by 
the legal principle of stare decisis by which judges are obliged to respect the 
precedents established by prior decision; the decisions of the Supreme Courts are 
binding upon all the inferior courts. Substantively, we agree with some scholars who 
argue that constitutionalism provides the institutional space to get thorough 
potential disruptive conflicts and therefore it represents a tool of pacification.  The 
judiciary, in particular, can operate a synthesis of opposite principles, values and 
point of view, and this fundamental function has been strengthened by the feature of 
the “new constitutionalism” , which is characterized by new features: the 
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fragmentation of the process of, constitution-making, the participation of a lot of 
actors (such as NGO and the international community), the establishment of 
constitutional justice system, the set-up of adjudicative rights, and many others. 
In this perspective, courts play an significant role, as they are charged to resolve 
difficult cases that involve opposite principles and  they operate along an hazardous 
border: the principle of separation of power prevents them to break the powers of 
legislatures and sometimes the judges are accused of being too cautious and 
abdicating their function of judicial review.  
It will emerge that whilst a satisfactory outcome is not assured by third party 
interventions or public interest litigations, the enlargement in the access to justice 
presents numerous advantages: first of all, it represents a form of democratization, it 
can bring concrete benefits to the disadvantaged classes, and even in case of 
unsatisfying sentence, it strengthens the social movements that carry out their 
claims. 
 
Keywords:  
Amicus Curiae, collective rights, constitutional courts, NGOs, Public Interest 
Litigation.  

 Introduction 
One of the most interesting features of contemporaneity is the increased 
participation of non-state actors in the international and national scenario.915

The aim of this research is to investigate the engagement of NGOs and non profit 
legal institutes in judicial litigation in front of three constitutional courts of common 
law, namely those of South Africa, Canada, India. Litigation appears as an 
instrument of social change and it can enhance the protection and promotion of 
human rights. Our choice of concerning with the supreme courts of some common 
law systems responds to the following reasons: firstly, the common law systems set 
some mechanisms to engage extra-judicial actors in litigation; secondly, they are 

  The 
Non Governmental Organizations (NGOs) represent agents of civil society and are a 
typical non-state actor that has gained mounting importance nowadays; they operate 
as advocacy groups and play a role in advancing the cause of public interest through 
litigation in front of international and national tribunals. 

                                                           
915 For an introduction to this topic: Treves, T. (2005), Introduction, In: Treves, T., Frigessi di Rattalma, M., Tanzi, 

A., et. al.,  Civil Society, International Courts and Compliance Body, T.M.C. Asser press, The Hagues, pp.1-8. 
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characterized by the legal principle of stare decisis by which judges are obliged to 
respect the precedents established by prior decisions and, therefore, the judgements 
of the supreme courts are binding and have direct effect on the legislature, causing 
dismissing, changes and elaboration of specific norms; thirdly, we agree with some 
scholars who argue that constitutionalism provides the institutional space to get 
through potentially disruptive conflicts and therefore it represents a vital tool of 
dispute settlement (Klug, 2000). The judiciary, in particular, can operate a synthesis 
of opposite principles, values and point of view, and this fundamental function has 
been strengthened by the “new constitutionalism”916

This study identifies two main mechanisms used by group of interest in order to 
protect and obtain judicial enforcement of collective rights: the amicus curiae, which 
is the classical juridical tool for third party interventions, and the public interest 
litigation, where an individual or NGO acts as claimant in a case, either in their own 
right or on behalf of some larger class or category of affected persons. 

, which is characterized by new 
features: the fragmentation of the process of constitution-making, the participation 
of a lot of actors (such as NGO and the international community), the establishment 
of a constitutional justice system, the set-up of adjudicative rights, and many others. 

These mechanisms present different traits, however they share some characteristics: 
in particular, they are implemented by groups of interest who constantly check over 
the government action by monitoring legislation and by carrying out litigation in 
case of alleged violation of the rights enshrined in the Constitution. Therefore the 
amicus curiae and the public interest litigation can be seen as two different types of 
access to justice from NGOs for the protection of collective rights. 
Since these two kind of legal action are structurally different, we will present briefly 
the characteristics of them. Subsequently, we will focus on legal framework of the 
countries taken into consideration, on account of  the belief that the legal and 
institutional set-up is conducive of litigation s an instrument to protect and promote 
human rights. This assessment will regard the formal structures that regulate access 
to justice, such as the rules of procedure of the constitutional courts, and the 
approach developed by the judicial bodies regarding locus standi. 
We will then present a brief case study from each of the three countries examined, in 
order to show how the NGOs can make use of the legal instruments in different legal 
contexts. 

                                                           
916The “new constitutionalism” has began emerging after the II World War in Europe, with the political 
transitions of Spain, Grace and Portugal, and it has had renewed boost in the 90s with the democratic transitions 
in South Africa and in the former URSS countries (Lollini-Palermo, 2009). 
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This methodology allows us to draw some conclusions and to notice that litigation 
on collective interests can be practised in different social, political and legal contexts 
and can be implemented by different actors. 

 Mechanisms of intervention before supreme courts: 

1.2. Amicus Curiae 
In general, the amicus curiae (literally “friend of the Court”) can be defined as a 
person or a group structurally external to the trial who receives the authorization 
from the Court to take part to it because its contribution can help the judges to 
scrutinize a case. 
The amicus curiae represents the archetype on which others forms of interaction 
between the civil society and the judiciary have been delineated. It originated in 
Roman law, and in the 9th century it was incorporated to English law, henceforth 
being extended to most common law systems. Nowadays it has been introduced also 
in some civil law systems and in international law, but we will limit our exposition to 
the characteristics it presents in the common law systems examined. 
This legal principle has changed over time: originally, it identified a non partisan 
external party who gave legal assistance to the Court; sometimes it could be called to 
defend the interests of a non represented party in the lawsuit, such as a minor in case 
of divorce. Nowadays, the amicus curiae plays a role that swings from providing 
additional information to the Court to supporting a party. 
In general, an amicus curiae cannot advance specific requests and has to submit 
arguments that have not been already raised by the parties; its help may be useful to 
the Court only, but despite the fact that it represents formally a third party in the 
trial, it it generally supports one of the litigants (Metcalfe, 2009, p.35), and for this 
reason, in certain judicial systems (e.g. in Canada) the name “intervener” is used to 
identify the role played by who intervenes upon the launch of a lawsuits by the 
parties. 
There are various theories that try to explain the extensive use of third-party 
interventions in modern times, but we cannot discuss them at the moment.917

                                                           
917  On this argument: Brodie, I. (2002), Interest Group Litigation, the privileging of interest group litigants in 
Canada, State University of New York Press, Albany. 

 For 
now, it is only worthy to notice that the role of amicus curiae presents some 
advantages in comparison to other forms of judicial intervention: it is usually quite 
cheap and it takes less time to prepare, in comparison to launching a suit. Moreover, 
the amici curiae are not bound by the Court’s decision and they can engage again in 
following trials regarding the same topics; finally, many countries have liberalized 
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the locus standi and therefore the amici curiae are allowed claim broad collective 
interests. 
Their engagement appears positive also for Courts that have to judge difficult cases 
and have limited resources to deal with. In this situation, the contribution of the 
amici curiae can be crucial. 

1.3. PIL 
The public interest litigation is the other mechanism available to groups willing to 
protect and promote collective rights through judicial action. 
It consists in the direct launch of a lawsuit by an individual or a NGOs that acts in 
his own right or on behalf of some larger class or category of affected persons. This 
legal action involves the concerted efforts of  professionals, not necessarily expert in 
the field of law, who access the judiciary in order to bring about social improvement, 
change and/or enforcement of laws. 
Although this form of litigation is present in almost all the common law systems, it is 
in India that it has acquired the greatest popularity, thanks to the judiciary itself, as 
we will see later on. This is why our discussion on PIL will mostly focus on India. 
Here it is largely used as  a mechanism for social criticism and mobilization, and 
some scholars argue that it reflects a feature of the Indian legal system, in particular 
the inclination towards social justice (Feldman, 1992). 
The development of PIL depends largely on the legal, political and social context of 
countries and requires some institutional changes in the judicial proceeding and 
legal reasoning: in particular, a certain liberalization of the rules of standing, 
procedural flexibility, a creative and activist interpretation of legal and fundamental 
rights, remedial flexibility and ongoing judicial participation and supervision 
(Cassels, 1989). Despite this, it is possible to recognize PIL as a mean able to increase 
popular participation in the institutions: thanks to it, judicial forums become space 
for democratic deliberation among equal citizens. 
Where it is highly developed, it brings numerous advantages to the society and the 
legal order: “it affords a ladder to justice to disadvantaged sections of society, some 
of which might not even be well-informed about their rights. Furthermore, it 
provides an avenue to enforce diffused rights for which either it is difficult to 
identify an aggrieved person or where aggrieved persons have no incentives to 
knock at the doors of the courts. PIL could also contribute to good governance by 
keeping the government accountable. Last but not least, PIL enables civil society to 
play an active role in spreading social awareness about human rights, in providing 
voice to the marginalised sections of society, and in allowing their participation in 
government decision making” (Deva, 2009, p. 40). 
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2. Case Studies: 

2.2. South Africa 
The South African legal framework is particularly conducive to litigation as a 
strategy to bring on social transformations and protect collective rights. It stems 
from the miraculous democratic transition started in 1990 that has brought to the 
1996 Constitution. Retracing the constitution-making process would surely be 
fascinating, however it would abundantly exceed the limits of this paper918

The South African legal system consents both amicus curiae interventions and public 
interest litigation. 

; we will 
therefore concentrate on the formal structures that regulate access to justice to 
public-spirited individuals or groups, and on the main characteristics that prompt 
litigation. 

Section 38 (d) of the Constitution entitles anyone acting in the public interest to 
approach a competent court and seek remedies when they feel that a fundamental 
right is infringed or threatened. 
The role of the amicus curiae is instead regulated by the Rules of  Procedure of the 
Constitutional Court. Rule 10 entitles any person interested in any matter before the 
Court to lodge request of third-party intervention, provided he respects the 
deadlines and the terms of conditions (such as obtaining the written consent of all 
the parties in the matter before the Court). 
Moreover, an application to be admitted as an amicus curiae shall: 
A. briefly describe the interest of the amicus curiae in the proceedings; 
B. briefly identify the position to be adopted by the amicus curiae in the proceedings; 

and 
C. set out the submissions to be advanced by the amicus curiae, their relevance to the 

proceedings and his or her reasons for believing that the submissions will be 
useful to the Court and different from those of the other parties. 

 
Finally,  the rule sets that “an amicus curiae shall have the right to lodge written 
argument, provided that such written argument does not repeat any matter set forth 
in the argument of the other parties and raises new contentions which may be useful 
to the Court”. 
These two provisions, together with the formal recognition of the judicial 
adjudication of economic and social rights (Bilchitz, 2007; Brand, 2003), have 
contributed to a wide recourse to litigation by disadvantaged sectors of society, 

                                                           
918 About this constitution-making process, it is worthy to note that it presents many typical features of “new 
constitutionalism”, e.g. a complex series of constitutional facts and acts, including political, judicial and 
international conditionality (Lollini-Palermo, 2009). 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

88
6 

NGOs and independent legal institutes. Their engagement, aimed at transforming 
the South African society into one based on freedom, equality and human dignity, as 
professed by the Constitution, has been generally welcomed by the Courts, that are 
characterized by a certain judicial activism. 
The positive approach to litigation in favour of fundamental rights and the quite 
loose locus standi have given the opportunity to NGOs to choose the best litigating 
strategy on a case by case analysis; some of then have thence engaged themselves in 
both mechanisms. One of the most famous South African NGOs is the Treatment 
Action Campaign (TAC), an organization founded in 1988 by political activists, who 
have struggled against apartheid, and now composed by many entities, such as 
churches, trade unions, doctors, etc. It has engaged in third-party interventions and 
has also launched cases of public interests aimed in particular to protect HIV 
affected people. Some examples of its litigation engagement are: Pharmaceutical 
Manufactures Association of South Africa v. President of South Africa in which the TAC 
has took part as amicus curiae; and Treatment Action Campaign v. Minister of Health that 
represents a typical example of PIL.919

Its recourse to legal action is a vivid demonstration of the function of the law as an 
instrument of social change and it has been pointed out as a ideal type of strategy to 
protect and promote collective rights (Marcus-Budlender, 2008). 

 

TAC has in fact been able to combine successfully popular mobilization with 
litigation in order to cool down controversial policy decision and obtain respect of 
constitutional rights. 

2.2.1. Case Mazibuko et al. v. City of Johannesburg920

Since the previously mentioned TAC cases have been deeply studied, we concentrate 
on the case Mazibuko et al. v. City of Johannesburg (also known as “Phiri case”), 
decided by the Constitutional Court on 8 October 2009. 

 

It deals with the right to access to water, enshrined in section 27(1) of the 
Constitution which provides that “Everyone has the right to have access to … (b) 
sufficient food and water” and it is saw both the participation of NGOs and no profit 
legal institutes as amici curiae, and an indirect form of PIL.  
The applicants are five residents of the suburb of Phiri, one of the poorest in Soweto, 
a township of Johannesburg, who receive legal assistance from the Centre for 
Applied Legal Studies (CALS) of the University of Witwatersrand together with 

                                                           
919Minister of Health and others v Treatment Action Campaign and others 2002 (10) BCLR 1033 (CC). 
This case deals with the Mother-to child transmission of HIV and the TAC successfully argued in the 
Constitutional Court that the government has the legal duty to provide anti-retroviral drugs to HIV positive 
pregnant women. 
920 Mazibuko v City of Johannesburg (2009)  CCT 39/09 ZACC 28 
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other human rights organizations, such as the International Human Rights Clinic 
(IHRC) and the Centre for Human Rights and Global Justice at the New York School 
of Law. However, in the lawsuit, it is only the Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE) that appears as amicus curiae. 
At the centre of the dispute there is the introduction of  a pre-paid-meter (PPMs) 
distribution water system. This operation was undertaken in the frame of the 
Operation Gcin’amanzi” (to save water) aimed at reducing water losses and 
demand, rehabilitating the water network, and improving the rate of payment of 
Soweto. Until that moment, Phiri was supplied by a deemed consumption system 
and many residents did not pay fees because of their poor condition. 
The new policy guarantees instead only a free basic water supply of 6 kilolitres per 
household per month (or 25 litres per person per day), while water exceeding the 
basic supply must be paid in advance (through the pre-paid meters) in order to be 
consumed. This policy, however, is considered inconsistent with s.27 of the 
Constitution. 
The applicants complain that the free water furniture is insufficient to satisfy their 
basic needs and constitutes a discrimination, since the PPMs were first introduced 
just in that black-inhabited township, and they sue a legal action against the City of 
Johannesburg, the Johannesburg Water (a company wholly owned by the City), and 
the national Minister for Water Affairs and Forestry. 
The case was heard at first instance in December 2007 in the Johannesburg High 
Court, which welcomed the arguments lodged by the claimants, and set the 
furniture of 50 litres per person per day of water as the basic minimum to comply 
with section 27(1) of the Constitution; The City appealed to the Supreme Court of 
Appeal which on 25 March 2009 upheld the decision of the High Court, but reduced 
the minimum amount of water required by the Constitution to 42 litres per person 
per day and ordered the suspension of the declaration of invalidity for two years in 
order to give to the City enough time for modifying its policy; The applicants then 
appealed to the Constitutional Court seeking to reinstate the order of the High Court 
granting 50 litres. 
The Constitutional Court,  in a unanimous judgement, ruled against the applicants, 
finding PPMs to be lawful. 
The sentence has been written by Justice O’Regan and has been largely criticised by 
South African (Liedenberg, 2010) and international (Danchin, 2010) scholars who 
argue that this sentence departs from others about economic and social rights in 
which the Court had adopted a progressive stance. According to them, in this case, 
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the CC has followed a highly deferential approach to the policy choices of the City 
and gave a particularly narrow reading of the reasonableness standard921

The Court is accused of withdrawing from the former robust criteria for 
reasonableness review by merely adopting an abstract standard of reasonable 
governance. 

. 

With reference to the progressive realization of economic and social rights, the Court 
“instead of imposing an obligation to progressively improve the quality of access, 
acquires a process-oriented meaning: thus “progressive realization” stands for the 
obligation of the government to continuously review its policies, and to be flexible 
and adaptable to changing circumstances and advocacy on behalf of affected 
beneficiaries” (Liebenberg, 2010, p. 470). 
Despite the disappointment for this judgement, this case represents an interesting 
case study for two main reasons: firstly, the judgement contains some remarks 
around socio-economic rights litigation, secondly the lawsuit is considered a 
example of strategic litigation and provides lessons on how ESC rights can be 
claimed by NGOs. 
With reference to the Court’s consideration around litigation, Justice O’Reagan 
outlines the important role of public interest legal organisations in holding organs of 
State accountable. 
The modus operandi of NGOs and legal institutes involved has been judged 
positively, and in the aftermath the whole case has been pointed out as a success 
since it has arisen public visibility around matters that would have otherwise 
remained hidden and it has therefore prompted Government to deliver additional 
free water supply, and to install PPMs which do not automatically disconnect when 
they run out of credit.  
So we can see that despite the dismissal of the applicants' reasons by the Court, the 
litigation carried out by NGOs and legal institutes represents a successful strategy 
for social change.  

2.3. Canada 
It is widely acknowledged that the Canadian Charter of Human Rights and Liberties 
of 1982, which represents the final step of the constitution-making process, has 
arisen the interests in promoting human rights (Brodie, 2002; Burgess, 2000) 
Canada is characterized by an intense participation of interest groups in the judicial 
activities of the Courts and by a quite broad judicial activism of the Courts 

                                                           
921The reasonableness standard constitutes the South African parameter to the judicial adjudication of economic 
and social rights, enshrined in the Bill of Rights within the Constitution. The realization of these rights is 
progressive and must take into consideration the financial resources of the Government. 
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themselves. According to an important Canadian expert of the topic, Ian Brodie, 
these two features have strengthened each other.  
I. Brodie deems that the justification adduced by the Court to legitimate the 
increased acceptance of extra-judicial actors, has been the theory of disadvantaged 
groups: the courts provide fora for disadvantaged groups who have no other space 
to claim their rights; other scholars (Epp, 1996; Morton, 2000), instead, list other 
elements that contribute to explain the growth of extra-judicial participation in the 
judiciary in Canada. 
Leaving out this debate, it is interesting to notice that interest groups have always 
represented an important actor of Canadian political and social life, but nowadays 
their role is eruptive. A study commissioned by the Toronto‘s Street Youth Legal 
Services aimed at investigating the third-party intervention in 2008, estimates that 
over 80 per cent of the applications to intervene at the Supreme Court of Canada are 
accepted. 
The loosening of locus standi rules, started in 1987,  and the Court’s inclination 
towards judicial activism contributed largely to the growth of Interest Group 
Litigation, which is the broad name used to encompass the two litigating mechanism 
in which NGOs and public-spirited individuals can engage: 1) the third-party 
intervention, which presents fundamentally the features of amicus curiae outlined 
before, and in 2) the public interest standing, which corresponds to the public interest 
litigation.  
Third-party interventions are regulated by Rules 55-59 of the Supreme Court, which 
establish that any interested person or group get the motion to intervene, if the 
submissions of the intervener can be useful to the Court, are different from the ones 
presented by the parties, and if the intervener has an interest or credibility to argue 
the case. 
The public interest standing is rarely used since the Supreme Court has developed a 
strict test to allow this kind of legal action. In the sentence Canadian Council of 
Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration)922

                                                           
922Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] 1 S.C.R. 236 

, the Court has in 
fact established that: “Three aspects of the claim must be considered when public 
interest standing is sought.  First, is there a serious issue raised as to the invalidity of 
legislation in question?  Second, has it been established that the plaintiff is directly 
affected by the legislation or, if not, does the plaintiff have a genuine interest in its 
validity?  Third, is there another reasonable and effective way to bring the issue 
before the Court?”. 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

89
0 

2.3.1. Case Gosselin v. Quebec (Attorney General)923

In order to present an example of strategic litigation put into action by Canadian 
NGOs, we present the case Gosselin v. Quebec (Attorney General), judged by the 
Supreme Court in 2002. The case concerns the economic and social rights and 
therefore it is representative of how Canada has dealt with them. It is the first case in 
which the Courts has judged the right to an adequate standard of life. 

 

The lawsuit comes from Ms.Gosselin’s complaint about the social assistance 
regulations in Quebec during the 1980s that assigned to single individuals under the 
age of thirty, who were considered employable, only one third of the assistance 
granted to their older counterparts (about 170$, instead of  466$ per month). 
Although the policy was meant to encourage young people to participate in 
employability programs (in fact it provided a extra amount of funding in case of 
enrolment in a social programme), Ms. Gosselin brought the case as a class action on 
behalf of all social assistance recipients subject to the differential regime from 1985 to 
1989, arguing that the differential regime violated sections 15 (equality provision) 
and 7 (right to life, liberty and security of the person) of the Charter and section 45 
(right to measures of financial assistance and social measures susceptible of ensuring 
an acceptable standard of living) of the Quebec Charter. 
The case saw the participation of many groups as interveners: Attorney General for 
Ontario, Attorney General for New Brunswick, Attorney General of British 
Columbia, Attorney General for Alberta, Rights and Democracy, Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse, National Association of Women 
and the Law (NAWL), Charter Committee on Poverty Issues (CCPI), Canadian 
Association of Statutory Human Rights Agencies (CASHRA). 
All the briefs presented by the NGOs underline the difficulties and risks that the 
reduction of welfare policy caused to young recipients in terms of health, hygiene 
and feeding, as it is witnessed by Ms.Gosselin herself, who was forced to take on 
degrading practices, such as prostitution. Furthermore, they remind to the Canadian 
Government the commitment that it took about economic and social rights by 
signing international treaties. 
In 2002 the Supreme Court released its decision characterized by a slim five-to four 
split, with four separate dissenting judgements and highly divergent positions.  
The Supreme Court of Canada held that the social assistance scheme established by 
the Regulation respecting social aid did not infringe section 15(1) of the Charter, but the 
dissenting judges recognised instead a violation of the same section of the Charter. 
Other than section 15, the main dissenting opinion concerned also the Court’s 
application of the test Law924

                                                           
923 Gosselin v. Attorney General of Quebec, [2002] 4 S.C.R. 429 

, which sets four contextual factors that have to be 

924 Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 S.C.R. 497 
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present in order to determine whether a distinction is discriminatory: (a) Pre-existing 
disadvantage, stereotyping, prejudice, or 
vulnerability experienced by the individual or group at issue, (b) the 
correspondence, or lack thereof, between the ground or grounds on which the claim 
is based and the actual need, capacity, or circumstances of the claimant or others, (c) 
the ameliorative purpose or effects of the impugned law upon a more disadvantaged 
person or group in society, (d) the nature and scope of the interest affected by the 
impugned law. According to the majority Court, these factors were not present in 
the Gosselin case, or were not supported by sufficient evidence. 
Also, regarding section 7, seven judges of the Supreme Court of Canada found no 
violation, but Justices Arbour and L’Heureux-Dube´ dissented, while with respect to 
section 45 of the Quebec Charter, there were three different opinions; six judges 
found no violation, judges Bastarache and Arbour were of the view that section 45 is 
not judicially enforceable, and judge L’Heureux-Dube´ , in dissent, found that the 
challenged regulation violated section 45.  
As we already stated, this case gives the opportunity to see how Canadian legal 
system protects economic and social rights: they are not formally recognized by the 
Canadian Charter, but they are indirectly covered by some of its sections, in 
particular ss. 7 and 15, which are understood in the Canadian context as including 
both civil and political and socio-economic dimensions and as placing positive 
obligations on governments in order to remedy disadvantage. 
However in this case the legal reasoning of the Court has been read as a complete 
departure of the expectations arisen by the Charter, and as an example of the fact 
that  Supreme Court of Canada jurisprudence has not yet clearly moved in the 
direction of interpreting substantive Charter obligations as recognizing socio-
economic rights. 
The critics mounted by scholars focus on the same arguments highlighted by 
dissenting opinions. Natasha Kim e Tina Piper deem, for example, that “the 
judgement appears to be making regressive steps in the equality record that the 
Supreme Court of Canada had previously set, arguably undermining and 
contradicting its recent pronouncements on the substantive equality standard” (Kim-
Piper, 2003, p. 762) 
According to others (Cameron, 2003), “Gosselin demonstrates how easy it is for the 
judges to ignore or dismiss institutional questions which might require them to 
recognize limits on the scope of Charter rights, as well as on their own power of 
review”. 
Despite the broad disappointment and criticism regarding the Court’s decision, the 
case Gosselin has been said to have laid the groundwork for an interpretation of the 
right to security of the person that would protect the right to an adequate level of 
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social assistance for anyone in need. The Courts left open the open the possibility of 
finding, in a future case, that the right to security of the person under section 7 of 
the Charter may include a right to an adequate level of social assistance.925

The acknowledgement of this advance in relation to the possible future protection of 
social rights witnesses our basic assumption about the positive transforming power 
of litigation involving NGOs and other extra judicial actors regarding collective 
rights. As we have already noticed, even in case of  unsuccessful claims, these kind 
of legal action promote social change and have the potential of influencing a future 
different judicial approach. 

 

2.4. India  
Many characteristics of the Indian legal framework have contributed to the great 
development of public interest litigation in India.  
In particular, the constitutional framework provides fundamental rights and 
directive principles of State policy926 and the same Constitution aims to guarantee to 
all its citizens justice (social, economic and political), liberty (of thought, expression, 
belief, faith and worship) and equality (of status and of opportunity).927

Moreover, the  founding fathers provided the Indian legal order with an 
independent judiciary armed with the power of judicial review, which has 
distinguished itself for its activism and in fact, it has played a central role in 
developing PIL as a mean to enforce rule of law and to provide justice to 
disadvantaged sections of society. 

 

Around the end of the 1970s the judiciary has started to modify the traditional 
requirement of standing holding that “any member of public acting bona fide and 
having sufficient interest has a right to approach the court for redress of a legal 
wrong, especially when the actual plaintiff suffers from some disability or the 
violation of collective diffused rights is at stake”(Deva, 2009, p. 24). 
This liberalization of the rules of locus standi928

                                                           
925 “The Right to an Adequate Standard of Living: Gosselin v. Quebec”, CURA, 

 has opened up the doors of the 
judiciary to public-spirited citizens wishing to claim judicial redress for public injury 
arising from breach of public duty, and nowadays it is possible to recognize two 
types of  PIL standing: ‘representative standing’, when the petitioner is accorded 

http://www.socialrightscura.ca/eng/legal-strategies-gosselin.html, viewed: 04/05/12. 
926The Directive Principles of State Policy constitute Part IV, Articles 36–51, of the Constitution. Art.37 reads: “The 
provision contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are 
nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these 
principles in making laws”. 
927  Constitution of India 1950, Preamble. 
928  The traditional rule of locus standi permitted only an aggrieved person that is a person who had 
suffered a specific legal injury to bring an action for judicial redress. 

http://www.socialrightscura.ca/eng/legal-strategies-gosselin.html�
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standing as a representative of another person or group of persons, and ‘citizen 
standing’, in which a citizen sues not as a representative of others but in her own 
right, as a member of the citizenry to whom a public duty is owed. 
A PIL can be prompted simply by a writ petition and, since the judiciary has 
interpreted in a loose manner the provisions regarding access to justice929

The legal basis for the PIL are represented by Article 32 of the Constitution of India, 
which guarantees the ‘right to move the Supreme Court by appropriate proceedings’ 
for enforcement of fundamental rights‘, and by Article 226 which permits recourse to 
the High Court of the State.  

, it is also 
possible to have the epistolary jurisdiction, by which even letters or telegrams are 
accepted as writ petitions. 

Interpreting existing fundamental rights widely, and relying on directive principles 
of State policy, the Indian judiciary has formally recognized plenty of rights (even 
environmental rights). In particular, Article 21,  which addresses the fundamental 
right to life and liberty, has been gradually extended by the Court in various 
judgements to cover unarticulated but implicit rights, such as the right to live with 
human dignity, the right to livelihood, the right to education, and the right to health 
and medical care of workers. 
Moreover, Indian Courts have developed remedial flexibility that has contributed to 
find suitable remedies for the PIL plaintiffs: in particular, PILs are generally aimed at 
enforcing existing laws and forcing public authorities to take steps to enhance the 
welfare of citizens and in order to achieve this goal, Courts pass interim orders, 
appoint fact-finding commissioners, amicus curiae930

This judicial activism of Indian Courts has gained large favour among scholars, who 
acknowledge to this strategy demonstrate the willing to embrace innovative and 
progressive conceptual tools in the service of democracy and of disadvantaged 
groups. However, it has also raised hackles: some authors (Dam, 2005) accuse the 
Courts of breaking the principle of separation of power and pursue their own 
political agenda, others (Cassels, 1989) bring into question the efficacy of Courts’ 
orders and argue that PIL is placing a heavy burden on judicial time and resources, 
and is being misuse.

, etc. 

931

Despite criticism it is undoubted that Indian PIL has brought law into the service of 
the poor and the marginalised and that Indian courts have demonstrated an ability 

 

                                                           
929  ‘‘The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights 
contained in this Part is guaranteed.’’ Constitution of India 1950 art.32(1). 
930  The amicus curiae holds the traditional features of this role, identifying an expertise appointed by the 
Court to clarify a specific issue. 
931  Regarding this, it is important to notice that the Supreme Court has introduced a series of  procedural 
“filters” in order to select the most worthy cases to be judged, such as requesting affidavits. 
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to go beyond the traditional remedial strategies, experimenting a wide array of legal 
tool to make their decision enforceable, such as, for example, interim orders in the 
nature of ‘continuing mandamus’ that keep an issue under the judicial monitoring.  

2.4.1. Case People Union Civil Liberties v. Union of India and others932

In order to get a more in-depth insight in the PIL, we will presents in brief the 
renowned case of PIL People Union Civil Liberties v. Union of India and others 
(Writ Petition [Civil] No. 196 of 2001) with deals with the right to adequate food. 

 

This will allow us to get an idea of this powerful legal instrument. We will also note 
that most 
public interest litigation in India is aimed not at challenging the validity of 
legislative measures, but rather at implementing existing laws. 
In 2001 the People Union Civil Liberties, a human right body established in 1976, 
filled the writ petition on behalf of the poor in the state of Rajasthan who had not 
been receiving the required employment and food relief mandated by the Rajasthan 
Famine Code of 1962. In fact, this petition was filed at a time when the country was 
facing a massive drought and many people were dying of chronic hunger and 
malnutrition, while the central government had surpluses of food grains in its 
storehouses, which were not being distributed. 
This situation led to a broad agitation that culminated in the creation of a Right to 
Food Campaign in which the writ petition is framed. It seeks legal enforcement of 
the right to adequate food arguing that this right is an implication of the 
fundamental “right to life” enshrined in Article 21 of the Indian Constitution.  
At the core of the petition stands the accusation that Central and State Governments 
have violated the right to food by failing to respond to the drought situation, and in 
particular by accumulating gigantic food stocks while people grew hungry and 
starved.   
Following this writ of petition, Supreme Court has recognised a distinct positive 
Right to Food under the constitution under Article 21 and leaning also on some 
Directive Principles of State Policies933

                                                           
932 People Union Civil Liberties v. Union of India and others, (Writ Petition [Civil] No. 196 of 2001) 

. Moreover, it held various hearings at regular 
intervals, and has passed a significant number of "interim orders" which have 
reconfigured specific government food schemes into legal entitlements, setting out in 
detail minimum allocations of food grains and supplemental nutrients for India’s 
poor. 

933  In particular, Article 39(a) which directs the State to ensure that all citizens have “the right to an 
adequate means of livelihood”, and Article 47 which reads: “the State shall regard the raising of the level of 
nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary 
duties”. 
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This PIL is far from being over, and the Supreme Court has not yet pronounced its 
final judgement. 
A detailed examination of the orders issued by the Supreme Court would go beyond 
the limits of this work and it should be noted that most of them regard technical 
issues that are not easy to understand. However it is interesting to observe that 
Courts has also appointed public officials to monitor Government's action, and that 
interim orders have taken up a wide range of aspects related to the right to adequate 
food, such as employment, education and welfare rights. 
The PUCL case has been recognized as a paramount example of PIL aimed at 
promoting and realizing the public interest and, while the implementation of some 
social programmes is still lacking, its developments witness the enormous potential 
of public interest litigation in bringing about social change thorough law. 

3. Conclusions 
We have briefly considered how non state actors, such as NGOs and independent 
legal institute, address the judiciary, and in particular constitutional courts, in order 
to have collective rights realized. It comes out that this process is an interesting form 
of interaction between civil society – of whom the interest groups are spokesmen – 
and the constitutional judges, which presents advantages for the enforcement of the 
collective rights. In fact, we have seen that the Courts’ judgements are sometimes 
disappointing, but it has been showed that even in this case enlarged litigation 
brings indirect advantages, such as policy formation, political mobilization, 
government monitoring, and public awareness. Unfortunately it is hard to evaluate 
more in general the impact of third-party interventions, since in many countries 
judges do not usually refer to the contribution brought by these actors. However the 
growth of recourse to the judiciary and the Courts’ activism make us judging 
positively this interaction: according to us, litigation can be instrumental in 
achieving goals that are shared by a broad spectrum of people with varying 
ideologies. 
Engaging in litigation appears to be an important mobilizing tool for NGOs and its 
capability to bring social change appears to be increased when this strategy is 
combined with other forms of action, such as popular campaigns and political 
mobilization. 
In this light, Courts became multilateral forum where many points of view get a 
leeway to be expressed and negotiated, judges from their side can balance them 
contributing to solve conflicts and rooting democratic principles. 
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TË DREJTAT E NJERIUT NË TË DREJTËN PENALE  
 

Valbona Ndrepepaj 
 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë 
 

Abstrakt 

     

      Nga një veshtrim krahasimor më të drejtën penale ndërkombetare ,më të drejtën  

penale europiane , dhe atë amerikane të së drejtës tonë penale vëmë re se termi të 

drejtat e njeriut në të drejtën penale tek ne është konceptuar në mënyre të ngushtuar,si 

vetëm të drejtat e autorit të veprës penale,duke lënë në hijë një aspekt të 

rëndësishëm të këtij termi të drejtat e viktimës në të drejtën penale.Dhe mëqenëse për të 

drejtat e autorit të veprës penale(i ashtëquajturi proces i rregullt ligjor) është 

investuar shumë legjislacioni,jurisprudenca  e doktrina, qëllimi i këtij punimi është 

të studiohet aspekti tjetër i të drejtave të njeriut në të drejtën penale: të drejtat e 

viktimës .Të kuptohet se çfarë është viktima,cilat janë të drejtat e saj  dhe në çfarë 

niveli mbrohet ajo nga e drejta jonë  penale,sepse siç thoshtë Kennard :”    Në çdo 

krim të kryer ka të paktën dy viktima: Shoqëria vuan si pasojë e shkeljes së 

rregullave të saj, ndërsa viktima aktuale vuan dëmin aktual ndaj personalitetit ose 

pronës së tij” .                                                                                                                                        

            Për të realizuar qëllimin e këtij punimi është përdorur metoda 

hermeneutikë,metodat interpretative si ajo krahasimore,gjuhësore dhe 

logjike;punimi është konceptuar në tetë pjesë.Fillon më hyrjën ku shpjegohet 

motivi,qëllimi i punimit dhe arsyeja se pse në Shqipëri të drejtat e njeriut në të 

drejtën penale përkthehen si të drejtat e autorit të veprës penale,më pas në pjesën e 

dytë bëhet një analizë juridikë e ligjit penal në vend ku konkludohet ajo që cituam 

supra.Pjesa e tretë na njeh më rolin që viktima ka pasur në të drejtën penale gjatë 
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etapave të ndryshme historike.Për të ardhur të pjesa e katërt,pestë dhe e gjashtë ku 

respektivisht trajtohet roli i viktimës në të drejtën penale ndërkombëtare,në të 

drejtën penale europiane dhe në atë amerikanë,ku më një vështrim krahasimor 

konkludohet që në te tre këto sisteme juridiko-penale termi viktimë konceptohet 

njësoj dhe gëzon pak a shumë të njëjtat të drejta .Në pjesën e shtatë trajtohet sesi dhe 

në të drejtën tonë penale mund të impelentohen këto të drejta,ku unë  favorizoj 

implementimin më anë të një lex specialis.Në fund përfundohet më konkluzione ku 

përveç konkluzioneve të tjera konkludojmë se të drejtat e viktimës në të drejtën 

penale janë zhvilluar relativisht vonë,janë tendenca e së drejtës penale 

ndërkombëtare  sot dhe çfarë është më e rëndë -sishmja ka ardhur koha që edhe e 

drejta jonë penale t’i  bashkëngjitet kësaj tendencë bashkëkohore.Sepse në këtë 

mënyre realizohet më së miri qëllimi i Drejtësisë Penale. 

Fjalët Kyçe :  historiku , implementimi , kompensimi , lex specialis ,të drejtat e 

njeriut në të drejtën penale, të drejtat e viktimës, viktima . 

1.Hyrje 

        Dukë marrë në konsideratë legjislacionin penal në Shqipëri ,jurisprudencën dhe 

doktrinën shohim se koncepti të drejtat e njeriut në të drejtën penale shihet ngushtësisht 

lidhur më të ashtëquajturin proces i rregullt ligjor ,që përkthehet se sa here flasim 

për këto të drejta në fokusin tonë është autori i kryerjës së veprës penale dhe 

përpjekja jonë për t’i ofruar atij mbrojtjen më të mirë kur përballet më forcën 

ndeshkuese të shtetit.                                                                                                                                  

     Për pesëdhjetë vjet më rradhë tek ne ka ekzistuar një e drejtë penale që në qënder 

të saj kishte shtetin e jo individin934

                                                           
934 për më shumë lexo Elezi,I;Kaçupi,S;Haxhia,M ,E drejtë penale,faqe 15 ,Tiranë 2009                                                                                                               

, një e drejtë proçedurale penale që nuk e njihte 
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procesin e rregullt ligjor935 ;si rezultat i këtyrë dhe në përpjekje për t’u  korrigjuar , 

për t’i dhënë të drejtës penale statusin e garancisë936

 

,legjislatori ynë në vitin 1995 në 

hartimet e kodeve materiale e proçeduralë penale u përqendrua kryesisht tek të 

drejtat e autorit të veprës penale ,dukë anashkaluar një kategori të rëndësishme të të 

drejtave të njeriut në të drejtën penale,të drejtat e viktimave.Pikërisht qëllimi i këtij 

punimi është të sjellë në fokus këto të drejta ,dukë marrë në lato sensu të drejtat e 

njeriut në të drejtën penale.                           

2. Të drejtat e viktimave në Shqipëri 

  2.1 Roli i Viktimës në Kodin Penal 

    Përpara se të kalojmë në një analizë te të drejtave të viktimave në vendin 

tonë,duhet të dimë më parë se çfarë është viktima. Në Kriminologji dhe në të Drejtë 

Penale, viktimë e krimit është një person i identifikueshëm, i cili është dëmtuar 

individualisht dhe drejtpërdrejt(dhe jo vetëm)937

   Në nenin një,paragrafi i parë i   Kodit Penal thuhet:                                                                            

 nga autori i veprës penale. 

 “Ligji penal përcakton veprat penale,dënimet dhe masat e tjera që merren ndaj autorëve të 

tyre.” 

  Neni një/b vazhdon me detyrat e legjislacionit penal ku thuhet se:                                                        

”Legjislacioni penal i Republikës së Shqipërisë ka për detyrë të mbrojë pavarësinë e shtetit  

dhe tërësinë territoriale të tij ,dinjitetin e njeriut ,të drejtat e liritë e tij ,rendin  

kushtetues,pronën,mjedisin,bashkëjetesën dhe mirëkuptimin e shqiptarëve me pakicat 

kombëtare ,si dhe bashkëjetesën fetare nga veprat penale ,si dhe parandalimin e tyre .”                                                   

                                                           
935 suprimimi i avokatisë në vitin 1967,më dekretin 4277,datë 20.06.1967                                                                                                                                

936 e drejta penale përveç aspektit mbrojtës(objektet materialë të përmendura në nenin 1/b,detyrat) ,ka dhe 
aspektin e garancisë ku po të shprehemi në terma jo fort profesionalë kuptohet më:” kot nuk dënohesh”                                                                                                                                                                               

937 Croall flet dhe për viktimat e krimit më kollarë që nuk janë qartësisht të identifikueshmë  dhe të drejtpërdrejta 
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        Nga një lexim i kombinuar i këtyrë dy dispozitave dhe një interpretim logjik e 

historik i tyrë ,referuar dhe doktrinës përkatëse, si dhe faktin se në asnjë moment 

nuk përmendet fjala viktimë,në to, na bën të mendojmë se togëfjalëshi … dinjitetin e 

njeriut ,të drejtat e liritë e tij938 …( shih supra) kuptohet në strictu sensu pra i referohet 

autorit të veprës penale .E gjithë kjo na bën të mendojmë se Kodi ynë penal nuk e ka 

viktimën në fokus939,ky mendim përforcohet dhe po të mbajmë parasysh pjesën e 

posaçmë të Kodit,ku rezulton se termi viktimë940 përmendet rrallë ,pra siç e shohim 

Kodi ynë Penal është orientuar nga autori i veprës penale dhe qëllimi i tij është 

luftimi ,parandalimi i veprave penale si dhe ndeshkimi , riedukimi i autorit të krimit; 

duke e menjanuar  viktimën(që do të thotë se viktima nuk paraqet një subjekt941

 

 të 

veçantë dhe të pavarur të të drejtës tonë  penale) dhe rikthimin e saj në gjëndjën e 

mëparshme për sa është e mundur.                                                                                                                                                       

2.2 Roli i Viktimës në Kodin e Proçedurës penale 

 Por këtë situatë e ka zbutur disi legjislatori më parashikimet e bëra në Kodin e 

Proçedurës Penale në kreun e tij të gjashtë,ku përseri nuk përmendet fjala viktimë 

                                                           
938 vërtet që në nenin 1/b flitet prima facia për subjektin pasiv të veprës penale (viktimën) dhe mbrojtjën e saj , 
realisht ratio e dispozitës kjo është,dhe jo autorin e veprës penale,por për të gjitha çfarë kemi cituar supra 
,konkludojmë së është shmangur ratio ose më saktë keqinterpretuar ratio e nenit 1/b 
939 i vetmi moment kur mund të themi se në pjesën e përgjithshmë të KP kemi prima facia një përpjekje të 
legjislatorit  për ta sjellë viktimën në fokus është neni 48/d,por nga një interpretim sistematik, pra gjendet në 
kreun e caktimit të dënimit dhe një interpretim gjuhësor ...rrethanat që vijojnë lehtësojnë dënimin....dukë marrë këtë 
togëfjalësh në konsideratë logjikisht konkludojmë se kjo është në favor të autorit të veprës penale dhe kur është 
hartuar ska qënë në fokus viktima. Dhe varet nga vullneti i autorit të veprës penale nëse viktima do të përfitojë 
nga neni 48, pika d.Pra nga çfarë thamë supra shikohet qartësisht se kur është hartuar ky parashikim në fokus 
nuk ka qënë viktima. 
940 po të shikojmë treguesit alfabetikë të KP termi viktimë nuk përmendet,kjo është mangësi realisht në treguesit 
alfabetikë sepse termi viktimë përmendet një herë në nenin 79,pika c dhe e,si dhe në nenin 82 ,pikërisht ky mos 
unitet në KP na bën të bën të mendojmë se viktima në KP ka rol periferik                                                                                                              
941 subjekt pasiv 
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,por i demtuari,që në raport më të parën është term më i ngushtë , dhe këtë e 

konkludojmë nga një lexim e interpretim i kombinuar  i neneve 58 dhe 284 të Kodit 

Proçedural Penal,si dhe nenit 59 ku i dëmtuari shfaqet më një rol tjeter si akuzues  . 

Pra sipas Kodit të Proçedurës Penale viktima /i dëmtuari(dhe për disa vepra të lehta 

si akuzues) ka një vend minimal dhe të kufizuar vetëm për veprat që thuhen në 

mënyrë të shprehur në Kod  në proçesin penal ,që përkthehet në katër të drejta :                                                                         

1.të kërkojë proçedimin e fajtorit(për një numër taksativ veprash penale që 

relativisht nuk mund t’i konsiderojmë si vepra tepër të rrezikshme; përballë veprave 

të tjera të parashikuara në Kodin Penal e që nuk përmendën në nenet 59 dhe 284 të 

KPP, viktima është pa mbrojtje në kuptimin që nuk mund të kërkojë fillimin e 

hetimit ,i cili varet nga vullneti i prokurorisë ,ky dy standart i Kodit tonë proçedural 

penal shkel dhe parimin kushtetues të barazisë(në situatën hipotetikë një viktimë e 

marrëdhënieve seksuale dukë shpërdoruar detyrën i kërkon prokurorisë të fillojë 

hetimin,madje hetimi fillon vetëm më kërkesë të saj,por një viktimë e marrëdhënieve 

më persona të pazotë për t’u mbrojtur se ka këtë të drejtë) . 

2.të kërkojë shpërblimin e dëmit(ku këtu bazë ligjore është neni 625 i Kodit Civil , 

pra për shpërblimin e dëmit mungon baza ligjore penale(sepse dëmi vjen nga një 

vepër penale ),por më shqetesues është fakti se kemi një kolizion të këtij neni më 

nenin 58 të KPP,ku këtu thuhet se shpërblimin e dëmit mund ta kërkojnë dhe 

trashgimtarët ndërsa në nenin 625 thuhet se kjo e drejtë është e patrashgueshme 

,atëherë si do të mund të vepronim në një situatë hipotetikë?Atëherë jam e mendimit 

se duke u nisur nga ratio e këtij parashikimi në KPP dhe nga parimi lex specialis(KPP 

në rastin konkret)derogat lex generalis(këtë rol e luan KC në këtë rast)  mund të 

pranojmë karakterin e trashgueshëm të kësaj të drejtë kur dëmi vjen nga një vepër 

penale sigurisht,por ka nevojë për rregullim ligjor.Problematik është dhe fakti sesi 

do të veprohet nësë autori i veprës penale është në paaftësi paguese,në një situatë të 
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tillë duhet të ndërhyjë shteti ,i cili në të ardhmën duhet të krijojë një fond për këtë 

qëllim;veçanërisht për viktimat e krimeve të parashikuara në nenin 75/a të KPP.                                                                                                               

3.të kërkojë marrjën e provave ,                                                                                                                     

4.t’i  drejtohet një gjykatë më të lartë.                                                                                                               

Të drejta këto  që  nuk i përgjigjen plotësisht  kërkesave për respektimin e dinjitetit942 

të njeriut(viktimës) ,mbi të cilin ngrihet Kushtetuta jonë dhe nuk kontribojnë në 

kthimin e saj në gjëndjën e mëparshme.Realisht më problematik  na duket fakti se 

edhe Kushtetuta  (dhe pse më e vonë )ka ecur në këtë drejtim ,dhe nuk përmend 

termin viktimë dhe si njeh asaj shprehimisht ndonjë të drejtë , ndërsa të pandehurit i 

ka kushtuar një pjesë të konsiderueshme të saj 943

        Siç e citova dhe supra nga një kërkim i bërë nuk rezulton që dhe doktrina

. Pra në proçesin penal në Shqipëri 

viktima ka një rol minimal,periferik e të kufizuar që shpesh herë abuzohet më të.                                                                                                        

944 e 

jurisprudenca shqiptare ta kenë trajtuar këtë problem.Kështu që viktimat në Shqipëri 

janë dy here të cenuara; një herë  nga autori i veprës penale e më pas nga shteti që 

nuk ju ofron plotësisht kushtet për t’u kthyer në gjëndjën e mëparshme .Kështu që 

për sa i përket mbrojtjës së viktimave nga e drejta jonë penale,sigurisht duke e 

krahasuar më të drejta penale të zhvilluara (shiko infra) , mund të themi se kemi një 

të drejtë të mangët dhe që ska ndërmend t’i  bashkangjitet tendencës bashkëkohore 

të drejtësisë penale në botë945

 

.Pra për të realizuar qëllimin e këtij punimi, se cilat janë 

të drejtat e viktimës  , më duhet t’i drejtohem doktrinës dhe legjislacionit të huaj 

sepse legjislacioni shqiptar në këtë drejtim është i mangët .                          

                                                           
942Se çfarë kuptojmë më Dinjitet lexo :Shegani,A, Studime Juridikë,Parimet kushtetuese –Parime drejtuese të 
proçesit penal faqe 165,Tiranë, Janar  2011                                                                                                                                                                                    
943 lexo nenet 27-34 të Kushtetutës sonë 
944 përveç një trajtese të shkurtër te materiali te materiali supra  (8)                                                                                                                                                                                                                                    
945 marr shkas nga ndryshimet e fundit të KP ku në asnjë moment komisioni i ligjeve nuk trajtoi një problem të 
tillë  si dhe nga debatet që po bëhen për ndryshimin e KPP                                                                                                                                 
945 Kennard, Sebba      
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3.Historiku i të drejtave të viktimave 

 3.1 Roli i Viktimës para shekullit të 19       

 Instituti i të drejtave të viktimave në  të drejtën penale në fakt është një institut  i ri  

dhe një nga tendencat e të drejtës ndërkombëtare penale sot,por gjithsesi kjo nuk e 

justifikon mangësinë e Shqipërisë në këtë drejtim(atë që parashikon legjislacioni ynë 

penal sot për viktimat parashikonte legjislacioni penal amerikan në vitin 1982) . Në 

fakt kjo mos vëmendje ndaj të drejtave të viktimave në të drejtën penale më parë  

dhe kthimin e tyre në tendencën bashkëkohore të saj sot lidhet dhe më realitetin 

historiko-juridik që ka ekzistuar deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë.Sipas autorëve 

të ndryshëm946

 

 kohë më parë , vetë viktima kishte të drejtën dhe  përgjegjësinë të  

ndjekë  personin që i ka shkaktuar dëm dhe  deri vonë e ka mbajtur barrën e provës 

së fajësisë së autorit të krimit. 

  3.2 Roli i Viktimës pas shekullit të 19    

  Ky realitet ishte evident gjithkund deri në fillimet e mesjetës kur sistemi 

inkuizitorial gjeti shprehje. Nga kjo kohë, realiteti në fjalë vazhdoi të ekzistonte në 

vendet me sistem anglosakson ku viktimës i sigurohej një rol mjaft aktiv në 

proçedurën penale duke e shndërruar në këtë mënyrë ndjekjen e një krimi në një 

“raport kryesisht privat mes viktimës dhe autorit të veprës penale”. Në shekullin 

XIX paraqitet një doktrinë e re sipas të cilës vepra penale  nuk mund të trajtohet si 

çështje private mes viktimës dhe autorit pasi ajo prek dhe  dëmton thellësisht 

interesin publik të shtetit. Kjo doktrine ishte evidente në shtetet me sistem juridik 

kontinental që në fillimet e sistemit inkuizitorial. Por në shekullin XIX kjo doktrinë 

fitoi përkrahje edhe në vendet me sistem juridik anglo-sakson, duke e vendosur 

kështu viktimën në një pozitë sekondare. Pozita sekondare e viktimës u forcua dhe si 
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rezultat i paraqitjes së shkollës antropologjike-pozitiviste të Lombrozos, autori i 

veprës penale u ngrit në njërin ndër subjektet primare dhe më të rëndësishme për t’u 

studiuar në të drejtën penale dhe në kriminologji, duke i ridrejtuar në këtë mënyrë 

përpjekjet e shtetit drejt dy qëllimeve kryesore: 

rruajtjen e interesit publik, dhe trajtimin e  autorit me qëllim të risocializimit  dhe 

riedukimit të tij  . Kjo doktrinë harroi faktin se : Në çdo krim të kryer ka të paktën dy 

viktima: Shoqëria vuan si pasojë e shkeljes së rregullave  të saj, ndërsa viktima vuan dëmin 

aktual ndaj personalitetit ose pronës së tij.                                                                                                              

  

    Për më tepër se një shekull viktima paraqitet si “një palë pasive, roli i së cilës 

kufizohet vetëm në vuajtjen e dëmit”. Duke qenë gati tërësisht e përjashtuar nga  

proçedura penale, viktima zakonisht bëhet subjekt i viktimizimit sekondar që 

rezulton me mos-raportimin e krimeve. Megjithëse  është e qartë që reagimi i shtetit 

ndaj autorit të një vepre penale inspirohet fillimisht nga padrejtësia që i është 

shkaktuar viktimës ,por  sërish, qëllim kryesor i drejtësisë penale mbetet shpagimi 

dhe parandalimi i krimit. 

     Sa i përket të drejtës ndërkombëtare penale dhe rolit të viktimës në të gjëja e parë 

që duhet të qartësohet është se kjo paraqet një disiplinë të re dhe në zhvillim, ku 

kombinohen parimet anglo-saksone dhe kontinentale.Njohja e viktimës nga e drejta 

ndërkombëtare penale padyshim që u inspirua nga zhvillimet që u bënë në vëndë të 

ndryshmë ,ku një rol të rëndësishëm zë jurisprudenca dhe legjislacioni amerikan  

,por veçanerisht në këtë drejtim kanë ndikuar luftërat e ndryshme civile të zhvilluara 

kudo në botë apo sulmet e shumta terroriste që lanë pas viktima të shumta.Si 

rezultat i kësaj lindi nevoja që dhe një herë e drejta penale të kthejë vëmendjën nga 

viktima.                                                                                             

 



IYRCL 2012  

First International Young Researchers Conference on Law: “Human Rights in 21st Century” 

 
 
 
  

18-19 May 2012, Bedër University, Tirana, Albania  

Pa
ge

90
6 

4.Të drejtat e viktimave në të drejtën ndërkombëtare penale 

4.1 Parashikime të përgjithshme  

 Pasi pamë një panoramë të rolit të viktimës në të drejtën penale gjatë etapave të 

ndryshmë kohore padiskutim mund të themi se situata sot në botë është 

përmirësuar ndjeshem dhe tashmë kur flitet për të drejtat e njeriut në të drejtën 

penale ,e marrim në lato sensu,të drejtat e autorit të veprës penale dhe të viktimës së 

saj. 

      Dokumenti i parë ndërkombëtar dhe universal që ka të bëjë në mënyrë specifike 

me të drejtat e viktimave dhe proçedurën e kompensimit të dëmit ndaj tyre është 

Deklarata e Parimeve Themelore të Drejtësisë për Viktimat e Krimeve dhe të 

Abuzimit të Pushtetit (1985) e adoptuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të  

Bashkuara. Përkrah  përkufizimit të termit “viktimë” ky dokument promovon edhe 

disa të drejta të tyre si: 

1.Shkuarja deri te organet e drejtësisë dhe trajtim të drejtë ndaj tyre (që mes tjerash 

nënkupton ndihmën juridike dhe njoftimin në kohë për të gjitha aspektet 

procedurale), 

2. Restituim (rikthimi i pronës, kompensimi i dëmit, restorimi i të drejtave, etj.), 

3. Kompensim (i siguruar nga shteti kur mjetet financiare të autorit janë të 

pamjaftueshme për këtë gjë)  

4. Ndihmë (materiale, mjekësore, psikologjike dhe sociale).                                                    

Gjithsesi kuptohet që ky makanizëm nuk qe tepër efiçent për vetë formën e 

tij,deklaratë,dhe nuk krijonte një mekanizëm monitorues për lëndën e saj, e mbi të 

gjitha nuk ishte i detyrueshem implementimi i tij nga shtetet . 

 

       Në anën tjetër, statutet e dy tribunalëve ndërkombëtare penale ad hoc (Tribunali i 

Hagës për ish-Jugosllavinë dhe ai për Ruandën) si dhe Gjykata Ndërkombëtare 
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Penale promovojnë në dokumentet e tyre themelore juridike një numër të madh të të 

drejtave të rëndësishme për viktimën, duke kërkuar në këtë mënyrë për shembull, 

realizimin e parimit për gjykim të drejtë përmes respektimit të plotë të të drejtave të 

të akuzuarit dhe në kontekst me mbrojtjen e viktimës.Kjo tendencë për sigurimin e 

një balance mes të drejtave të viktimës dhe atyre të të akuzuarit duhet parë si një 

karakteristikë mjaft e rëndësishme dhe unike e gjykatave penale ndërkombëtare që 

për dallim nga praktika e deritanishme e të drejtave të njeriut për promovimin e 

zakonshëm vetëm të të drejtave të autorit për gjykim të drejtë duke e  anashkaluar 

faktin që një gjykim i tillë nuk mund të jetë i drejtë duke i respektuar vetëm të drejtat 

e njërës palë. 

 

      Edhe pse eksperiencat e Tribunalit për ish-Jugosllavinë dhe atij për Ruandën janë 

karakterizuar shpesh si dështim të përpjekjeve për kompensimin e viktimave 

,teorikisht ato paraqesin një qasje të re ndaj të drejtave dhe trajtimit të viktimës para 

një tribunali.  Edhe Gjykata Ndërkombëtare Penale promovon masa serioze për 

trajtimin me respekt dhe kompensim ndaj viktimave që do të sqarohen më poshtë. 

     Duke u nisur nga kjo, është më se e rëndësishme që këto dy sfera të mbrojtjes së të 

drejtave të njeriut duke përfshirë edhe mbrojtjen e të drejtave të viktimës nga njëra 

anë, dhe e drejta  penale ndërkombëtare në anën tjetër të punojnë në të njëjtin 

drejtim duke e plotësuar njëra tjetrën në mënyrë që të arrihet qëllimi i përbashkët 

për inicimin e një mënyre të përgjithshme  për të bërë shtetet ti inkorporojnë këto 

rregulla në legjislacionet e tyre. 

  

4.2  Gjykata Penale Ndërkombëtare – Drejt një procesi të ri penal ndërkombëtar 

     Gjykata Penale Ndërkombëtare është institucion që më juridiksionin e tij ka 

promovuar të drejta revolucionare për viktimat e krimeve. Kjo Gjykatë e ka përdorur 
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eksperiencën e dy tribunalëve të mëparshëm ad hoc për ish-Jugosllavinë dhe 

Ruandën për t’i identifikuar nevojat e viktimës si dhe për t’i gjetur mënyrat më të 

mira për t’i  ndihmuar ato të fitojnë kompensim për dëmin që u është shkaktuar në 

mënyrë që ta rindërtojnë jetën e tyre dhe, që është më me rëndësi, të sigurojnë 

pjesëmarrje aktive në procesin gjyqësor. Balanca mes të drejtave të të akuzuarit dhe 

atyre të viktimës është përmirësuar dukshëm nëpërmjet të këtij institucioni. Kjo gjë 

mund të shikohet përmes tri kategorive të dhënies ndihmë viktimave. 

Pjesëmarrja 

     Për dallim nga eksperiencat e legjislacioneve kombëtare dhe atyre të tribunalëve 

të përmendura ad hoc, GjNP promovon të drejta të qarta për pjesemarrjën viktimës 

në të gjitha stadet e një procesi penal .Ky fakt historik i siguron viktimës të drejtën t’i 

prezantojë mendimet dhe observimet e veta përpara Gjykatës, në të shumtën e rastit 

përmes një përfaqësuesi juridik “në një mënyrë që nuk përmban paragjykime ndaj të 

akuzuarit dhe nuk është në kundërshtim me të drejtën e tij për gjykim të drejtë”. Kjo 

paraqet mundësinë që zëri i viktimës të dëgjohet duke mundësuar krijimin e 

ndjenjës së pjesëmarrjës së tyre në procesin e kërkimit të të vërtetës dhe realizimit të 

drejtësisë. Edhe pse një prezantim i tillë i mendimeve dhe observimeve të viktimës 

nuk paraqet një detyrim ligjor për këshillin gjyqësor në procesin e marrjes së 

vendimit sa i përket rastit të caktuar, megjithatë, një gjë e tillë paraqet një mënyrë të 

rëndësishme të faktorizimit dhe publikimit të opinionit dhe qasjes së tyre lidhur me 

rastin. 

Kompensimi 

    Ky njëherësh është edhe e reja  më revolucionare e GjNP sa u përket të drejtave të 

viktimës duke pasur parasysh faktin që për herë të parë në historinë e njerëzimit një 

gjykatë penale ndërkombëtare ka fuqinë të urdhërojë një individ të paguajë 

kompensimin e një individi tjetër .Një trup i veçantë është krijuar po për këtë qëllim 
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(Fondi i Mirëbesimit për Viktimat - Trust Fund for Victims)947

Mbrojtja 

 në mënyrë që të 

arrihet balanca kompensim-restitucion. 

     Së fundi, për dallim nga tribunalët ad hoc, GjNP ofron mbrojtje më serioze për 

viktimat dhe dëshmitarët duke promovuar bashkëpunimin me shtetet anëtare lidhur 

me themelimin e programeve për mbrojtje të dëshmitarëve dhe viktimave. 

Përmenden edhe mënyra dhe forma të reja të mbrojtjes së këtyre kategorive por nuk 

aplikohen masat radikale të mbrojtjes si anonimiteti total i viktimës ose dëshmitarit 

ndaj të akuzuarit ose këshillit të tij. 

     Kjo njëherësh edhe i përmbyll përpjekjet e këtij institucioni të krijojë një 

përshtypje të re për viktimat e krimit deri diku si subjekte direkte të procedurës 

penale ndërkombëtare, përpjekje këto që meritojnë respekt dhe përkrahje duke 

pasur parasysh nevojën për baraspeshën retributivo-restitutive mes të drejtave të 

viktimës dhe të të akuzuarit.Mëgjithë risitë që solli ky mekanizëm përseri nuk është 

më i mirë i mundshëm sepse vetë juridiksioni lëndor i GJNP është i kufizuar 948

5.Të drejtat e viktimave në Bashkimin Europian 

dhe e 

lë viktimën pa mbrojtje përballë kategorive të tjera të krimeve,pra përseri nuk kemi 

një mbrojtje të plotë të viktimës. 

5.1 Parashikime te përgjithshme  

      Edhe Bashkimi Europian,prej disa kohësh ka bërë një punë të mirë në këtë 

drejtim me një sërë direktivash e vendimësh kuadro,por në këtë punim do të 

trajtojmë një propozim të BE për një Direktivë të Parlamentit Europian dhe Këshillit 

që themelon rregullat minimale në lidhje me të drejtat, kujdesin dhe mbrojtjen e 
                                                           
947Fondi i Mirëbesimit është një institut  historik dhe thelbësor i  krijuar nga statute i Gjykatës Ndërkombëtare  
Penale më qëllim pranimin dhe kompensimin e viktimave dhe familjarëve të tyrë ,për krimet që janë në 
juridiksion të saj .Të ardhurat e fondit vijnë nga donacione të ndryshmë.  

948 lexo nenin 5 të statutit të GJNP                                                                                                                                                                                              
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viktimave të krimit [COM (2011) 275 final. – i pabotuar në Fletoren Zyrtare]                                                                                                                                                

Komisioni propozon standardet minimale për viktimat e krimit. Direktiva e 

propozuar ka për qëllim të sigurojë që nevojat e veçanta të viktimave të merren 

parasysh gjatë procedimeve penale, pavarësisht nga natyra e veprës ose vendi ku 

është kryer në Bashkimin Evropian (BE). 

 

5.2  Përmbledhja e propozimit 

      Komisioni propozon një direktivë për të siguruar që viktimat e krimit  të kenë 

ndihmë për mbrojtje dhe akses në drejtësi në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian 

(BE). Ajo do të zëvendësojë Vendimit Kuadër 2001/220/JHA mbi pozicionin e 

viktimave në proçedurat penale dhe është pjesë e një sërë masash për të forcuar të 

drejtat e viktimave. Direktiva njeh statusin e viktimës jo vetëm për njerëzit që kanë 

pësuar dëm si pasojë e një krimi, por edhe për disa anëtarë të familjes, në qoftë se 

personi ka vdekur si pasojë e veprës penale . 

Informacion dhe mbështetje për viktimat 

Në mënyrë që të mbrojnë të drejtat e tyre, viktimat kanë të drejtën të marrin 

informacion të mjaftueshëm dhe të kuptueshëm dhe të kenë qasje në shërbimet 

mbështetëse, psikologjike dhe mbështetje praktike. Propozimi kërkon t'i garantojë 

ato për: 

 Të drejtën për të marrë informacion nga autoritetet  kompetente, në veçanti se ku 

dhe si të bëjnë një ankesë, detajet e proçedurës dhe se si është e mundur për të marrë 

mbrojtje, nëse është e nevojshme; 

Të drejtën për të marrë informata mbi rastin e tyre, në veçanti vendimi për t'i dhënë 

fund ose për të vazhduar hetimin, datën dhe vendin e gjyqit dhe, nën kushte të 

caktuara, lirimin e personit të akuzuar; 
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Të drejtën për të kuptuar dhe të kuptohet; 

E drejta e interpretimit dhe përkthimit: në rast se viktima nuk flet gjuhën e vendit të 

proçedurës penale, duhet të kenë të drejtë për një interpretim të lirë dhe përkthimin 

e marrjes së një ankesë, si dhe çdo vendim për t’i dhënë fund proçedurave, dhe pasja 

e informacionit të duhur në mënyrë që të ushtrojnë të drejtat e tyre; 

Të drejtën për shërbimet e asistencës ndaj viktimave, këto shërbime duhet të jenë të 

lira dhe të qasshme për disa familje. Sigurimi i mbështetjes morale dhe këshillim 

psikologjik dhe mbështetje praktike në lidhje me, për shembull, çështjet financiare 

dhe roli i viktimave në proçedurat penale. 

Pjesëmarrja e viktimave në proçedurën penale 

Viktimat kanë një interes legjitim në marrjen e drejtësisë. Përveç kësaj, ata duhet të 

jenë në gjendje të marrin pjesë në procedimet penale në lidhje me ato. Për këtë 

qëllim, Komisioni propozoi një seri të të drejtave që duhet të sigurohet për ta: 

Të drejtën për të marrë një vërtetim të marrjes së njoftimit të një vepre penale; 

E drejta për t'u dëgjuar gjatë procedurës; 

Të drejtën për të kërkuar rishikimin e një vendimi për të mos u ndjekur penalisht; 

Të drejtat garanci në kontekstin e ndërmjetësimit ose shërbime të tjera drejtësisë, 

qëllimi është për të mbrojtur viktimat nga çdo dëm i mëtejshëm apo frikësimit gjatë 

këtij procesi. Këto shërbime mund të përdoren vetëm nëse viktima është dakord, dhe 

pasi është informuar si duhet. Marrëveshja mund të revokohet në çdo kohë; 

Të drejtën për ndihmë ligjore në dëm të shtetit dhe rimbursimin e shpenzimeve, kur 

viktima merr  pjesë në procedurat penale;    

E drejta e kthimit të pronës konfiskuar në procedurën penale; 
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   Të drejtën për të marrë një vendim për kompensim nga ana e autorit  në 

procedurën penale; 

 Në lidhje me viktimat që banojnë në një vend tjetër të BE-së, nëse viktima e krimit 

nuk ka qenë në gjendje të kallezojë në shtetin ku është kryer krimi, ai duhet ta bëjë 

këtë në shtetin e tij i cili do të paraqesë ankesë në shtetin përkatës. 

Njohja e cenueshmërisë dhe mbrojtja  e viktimave 

Komisioni propozon futjen e masave për të mbrojtur viktimat dhe familjet e tyre nga 

hakmarrja ose kërcënimi nga ana e autorit . Autoritetet do të kërkojnë për këtë arsye 

për të shmangur kontaktin ndërmjet kriminelëve dhe viktimave, veçanërisht në 

ndërtesat ku prokuroria ndodhet . Në rrjedhën e seancave të viktimave do të jenë me 

kohë dhe nuk do të tejkalojnë numrin e nevojshëm. Nëse dëshirojnë, mund të 

shoqërohen nga një përfaqësues ligjor ose një person i zgjedhur prej tyre. Jetët e tyre 

private dhe familjet e tyre duhet të mbrohen. 

     Direktiva e propozuar pranon se disa njerëz janë në rrezik të lartë, këto viktima të 

rrezikuara mund të përfitojnë nga disa të drejta dhe shërbime të tjera pas një 

vlerësimi të nevojave individuale. Fëmijët,personat  me aftësi të kufizuara, viktimat e  

dhunës seksuale apo trafikimit të qenieve njerëzore konsiderohen si viktima të 

margjinalizuara në propozim. Është e rëndësishme për të siguruar që profesionistët  

si gjyqtarët , oficerët e  policisë dhe anëtarët e  shërbimeve mbështetëse për viktimat 

të marrin trajnim adekuat për të qenë në gjendjen e duhur për  të përmbushur 

nevojat e viktimave. 
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6. Të drejtat e viktimave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

 6.1 Përmbajtja e Aktit të të Drejtave të Viktimës    

   Ndërsa në aspektin kombëtar shteti që ka punuar më tepër në këtë drejtim janë 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës,madje amerikanët kanë frymëzuar dhe të drejtën 

penale ndërkombëtare në këtë drejtim, ku në Aktin e të drejtave të viktimave të 

krimit parashikohen këto te drejta: 

E drejta për t'u mbrojtur në mënyre  të arsyeshme nga i akuzuari. 

E drejta për njoftim të arsyeshëm, të saktë dhe me kohë në çfarëdo procedure 

gjyqësore publike, Të drejtën për të mos u përjashtuar nga çdo procedurë e tillë 

gjyqësore publike, përveç nëse gjykata, pasi të marrë prova të qarta dhe bindëse, 

konstaton se dëshmitë nga viktima do të ndryshohen materialisht . 

E drejta për t'u dëgjuar në mënyre  të arsyeshme në çdo procedurë publike në , 

Të drejtën e arsyeshme të bisedojë me avokatin e tij, 

Të drejtën për kthimin e plotë dhe në kohë siç parashikohet në ligj. 

E drejta për procedurë të lirë nga vonesa të paarsyeshme. 

E drejta që të trajtohen me ndershmëri dhe me respekt për dinjitetin e viktimës dhe 

privatësinë e tyre. 

Sipas këtij akti  viktima është: një person drejtpërdrejtë dhe përafërsisht i dëmtuar si 

rezultat i kryerjes së një krimi .Në rastin e një viktime të krimit i cili është nën 

moshën 18 vjeç, i paaftë,  apo që vdes si rezultat i krimit , përfaqësuesi i tij ligjor 

mund të marrë të drejtat e viktimës në këtë kapitull, por në asnjë rast i pandehuri  

nuk mund të jetë si kujdestar ose përfaqësuesi i tij ligjor. 

 

6.2    Të drejtat e Viktimave në praktikë    

    Merita e amerikanëve nuk qëndron vetëm në faktin që kanë krijuar një akt të tërë 

për këtë institut por kanë krijuar dhe mekanizmat e nevojshëm për materializimin e 
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kësaj anë të së drejtës penale; përshembull  një viktimë e një krimi mund të 

parashtrojë ankesë kundër ndonjë punonjësi  të Departamentit të Drejtësisë, i cili ka 

shkelur ose ka dështuar që të sigurojë të drejtat e përcaktuara në bazë të të drejtave 

të viktimave të  krimit. Departamenti i Drejtësisë ka themeluar Zyrën e të drejtave të 

viktimave si dhe Avokatin e Popullit për të marrë dhe të hetojë ankesa të bëra prej 

viktimave të krimit kundër punonjësve të saj, dhe ka zbatuar procedurat për të 

nxitur  respektimin viktimave të krimit . 

 

Të drejtat e siguruara nga Rights Act janë të garantuara nga koha që fillon ndjekja 

penale (sipas ankesës, informacion, ose aktakuzës) dhe të pushon  në momentin që 

akuza bie. Procesi i ankesës nuk është i dizenjuar për korrigjimin e shkeljeve të të 

drejtave specifike të viktimave, por është përdorur në vend të kërkojë veprime 

korrigjuese apo disiplinore kundër Departamentit të Drejtësisë të punonjësve të cilët 

mund të kenë dështuar për të siguruar të drejtat për viktimat e krimit.Departamenti i 

Drejtësisë do të hetojë pretendimet në ankesë për të përcaktuar nëse punonjësit e saj 

bëjnë "përpjekje  të mira" për të siguruar të drejtat e viktimave të krimeve. 

Zyra e Avokatit të Popullit të Drejtave të Viktimave nuk administron fonde për 

viktimat e krimit ose të ofrojë shërbime. Këtë e ka në kompetencë Zyra për viktimat 

e krimit.                                       

 

7. Implementimi i korpusit të plotë te të drejtave të viktimave në të drejtën tonë 

penale 

          Pas këtij vështrimi krahasimor në të drejtën penale ndërkombëtare ,në aqcuis 

communautaire dhe në disa të drejta kombëtare penale tashmë juristi shqiptar e di se 

çfarë është  viktima dhe kush janë të drejtat e saj të plota  dhe nuk mbetet gjë tjeter 

veç se detyra e legjislatorit për të menduar për mënyrën sesi ky korpus të drejtash 
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mund të inkorporohet në sistemin tonë ligjor penal,dukë bërë që e drejta jonë penale 

të jetë në një stad më të drejtat e trajtuara supra .                                     

    Sipas mendimit tim në fillim duhet që të gjithë ,ne,si studiues dhe zbatues të ligjit 

të interpretojmë në mënyrë të zgjeruar nenin 42 të Kushtetutës,të termi kushdo të 

futet dhe viktima pra procesi i rregullt ligjor të kuptohet se ekziston dhe për 

viktimën.Pastaj jam e mendimit që ka nevojë të bëhet një shtese në nenin 1 të KP ku 

të shtohet togëfjalëshi që ligji penal përcakton dhe kujdeset dhe për të drejtat e 

viktimave,si dhe togëfjalëshi i nenit 1/b ...dinjitetin dhe të drejtat e njeriut.... të 

interpretohen nën frymën e ratios së dispozitës ,e në mënyrë të zgjeruar. Më pas ose 

mund të ndryshohet KPP në kreun e tij të gjashtë duke u inkorporuar në të termi 

viktimë, pra të hiqet termi i dëmtuar, dhe të zgjerohet diapazoni i të drejtave të 

saj,më pas do të ishte mirë që për këtë legjislatori ynë të mendonte një lex specialis,ligj 

i cili jo vetëm duhet të shpjegojë se kush mund të cilësohet viktimë,të drejtat e saj,por 

dhe të krijojë fondin e kompensimit si dhe organet e duhura për materializimin e 

këtij instituti.Në këtë mënyrë do të ruanim dhe fizionominë e KPP aktual .ku të 

drejtat,detyrat bazikë të subjekteve kryesorë parashikohen në Kod e më pas 

shoqerohen më një lex specialis. 

 

8. Konkluzione 

     Si përfundim mund të themi se viktima ngadalë por më  siguri po  depërton në 

sistemin e të drejtave të njeriut,po bëhet objekt primar i të drejtës ndërkombëtare 

penale ,dhe i të drejtave kombëtare penale949

                                                           
949 Italia ka një legjislacion të zhvilluar në këtë drejtim sidomos për viktimat e terrorizmit( lexo për më shumë në 
www.interno.it),Kina gjithashtu.Madje ligji më i ri në këtë drejtim është ai meksikan i miratuar në fund të prillit 
2012                                                                    

.Dhe padiskutim që ka ardhur koha që 
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dhe e drejta penale shqiptare t’i bashkëngjitet tendencës bashkëkohore të së drejtës 

penale sot,të inkoorporojë termin viktimë në gjirin e saj në një nga mënyrën e thënë 

supra,të zgjerojë diapazonin e të drejtave të saj sepse jo vetëm do të rriste 

kredibilitetin e saj në arenën ndërkombëtare si vend që respekton të drejtat e 

njeriut,por dhe të marrësh termin të drejtat e njeriut në të drejtën penale në lato sensu 

do të thotë t’i japësh një dimension të ri qëllimit të së drejtës penale,jo vetëm 

ndeshkimi dhe riedukimi i autorit të krimit pas vuajtjës së dënimit përmes masave 

socializuese ,por dhe kujdesin e saj për rikthimin e viktimës në gjëndjën e 

mëparshme për aq sa është e mundur.Sepse të vësh në raport të drejtë autor i krimit-

viktimë do të thotë të realizohet më mirë qëllimi i të drejtës penale,do të thotë që 

realizohet më mirë teoria e dukjës (Drejtësia jo vetëm të bëhet ,por dhe të shihet se 

po bëhet)sepse i jepet mundësia viktimës të jetë pjesë/brenda procesit penal.Do të 

thotë : realizohen më mirë parime të shumta të proçedurës penale si barazia e 

armëve,kontradiktorialiteti e gjetja e se vërtetës që përveç asaj që begaton e drejta 

penale begatojnë dhe shkenca të tjera lidhur më të si kriminologjia dhe 

penologjia.Dukë i dhënë viktimës vendin që i takon rritet dhe shkalla e kallëzimit të 

krimit,përpunohen politikat e duhura penale e luftohet kriminaliteti më mirë.                                                                                     

      Për gjithë sa thamë më supra ka ardhur koha që termi të drejtat e njeriut në të 

drejtën penale tashmë të konceptohet në lato sensu jo vetëm si korpusi i të drejtave të 

autorit të krimit ,por dhe si korpusi i të drejtave të viktimave të krimit sepse realisht 

është kjo e fundit e cila ka më tepër nevojë të mbrohet nga e drejta penale, dhe e tërë 

kjo të pasqyrohet dhe në të drejtën tonë penale. 
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EUTANAZIA NE RAPORT ME TE DREJTEN E JETES SI E DREJTA ME 
THEMELORE E NJERIUT 

 
Ylber Troci 

 
Avokat, Student i Masterit Shkencor, E Drejte Penale, Universiteti BEDER 

 
Abstrakt 
 
Eutanazia si fenomen eshte ngritur vitet e fundit nga mjeket, te cilet e cilesojne 
shqetesuese gjendjen lidhur me kerkesat qe u vijne ketyre nga pacientet per ti 
ndihmur keto te fundit per ti dhene fund vuajtjeve te vazhdueshme dhe te pashpresa 
per permisim apo shpetim nga kjo gjendje.Duke marre shkas nga kjo kam vendosur 
qe te bej kete punim duke parashtruar problematikat e kesaj ceshtjeje delikate duke 
dhene dhe opinionin tim per nje zgjidhje sa me efikase.Eutanazia dallohet nga të 
gjitha format e tjera të ndërprerjes së jetës pasi kemi nje nderthurje te elementeve 
juridik e social duke patur si baze nje te drejte kushtetuese sic eshte e drejta e jetes.                                                                                                                                   
Ne kete punim do te trajtojme nje sere ceshtjesh si e drejta e personit per te zgjedhur 
vdekjen per shkaqe objektive duke kaluar ne plan te dyte te drejten e jetes. Pasojat 
juridike te ketij veprimi,e drejta ligjore dhe morale per te kerkuar mbeshtetje nga 
persona te tjere per kryerjen e nje veprimi te tille, dhe pergjegjsia a tyre sipas 
legjislacionit penal. Gjate ketij punimi kam studiuar nje literature te gjere duke e 
trajtuar ceshtjen ne disa aspekte duke perfshire perqasjen  
medicinale,teologjike,sociologjike,dhe sigurisht me se shumti qasjen juridike. 
Per ta konkluduar,pasi kam bere studimin kam verejtur qe legjislacioni shqipetar ka 
mangesi te theksuara,pasi duke mos dale me nje dispozite konkrete per Eutanazine, 
le shteg per abuzime lidhur me cilesimin ligjor te vepres duke u shkelur te 
pandehurve te drejtat e tyre procedurale dhe materiale.Une mendoj qe nese 
shqiperia vendos qe te kete perparesi e drejta e jetes mbi  te drejten e zgjedhjes se 
individit,te dale me nje dispozite konkrete per Eutanazine duke mos parashikuar nje 
sanksion te rende,per shkak te vete rrethanave ne te cilat kryhet vepra. Me mire se 
kaq do te ishte te merrej shembulli nga disa vende shume te zhvilluara dhe 
demokratike sic jane Gjermania, Belgjika,Hollanda etj,te cilat e kane depenaliziar 
kete veper. 
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Fjale kyce : 
Eutanazia ne format e saj; Teratotanazia; Vdekje klinike; Vetvrasje e asistuar. 
 

1. HYRJE 

Eutanazia ne vendin tone po merr nje vemendje ne rritje duke marre shkak nga 

shqetesimet qe ka ngritur ne media komunitetiti i mjekeve. Gjithmone e me shume 

po konstatohen kerkesa qe vijne nga paciente  per t’i dhene dhene fund jetes si 

pasoje e vuajtjeve te vazhdueshme dhe te pashpresa per shpetim. Natyrisht qe kjo 

ceshtje i kalon dimensionet mjeksore dhe transformohet me shume ne nje problem 

juridik ku nderthuren bashke edhe ceshtje teologjike dhe sociale. Kjo problematike e 

nderlikuar me ka nxitur qe te shqyrtoj literaturen e kufizuar qe eshte ne dispozicion  

duke menduar te kontribuoj jo vetem ne pasqyrimin e qarte te ketij fenomeni por 

edhe te propozoj disa rekomandime se si te trajtohet ne te ardhmen. Pra, si ceshtje te 

pare,  per te patur nje ide me te plote te ketij fenomeni eshte e domosdoshme te 

behet nje paraqitje e eutanazise si koncept si edhe te formave te saj si dhe do te 

ekspozohet si ka qendruar eutanazia pergjate historise. Me tej do te vijohet me nje 

paraqitje juridike te eutanazise duke e pare ate ne kendveshtrimin juridik kombetar 

dhe nderkombetar. Studimi do te perfshije edhe nje paraqitje te problematikes se 

eutanazise pare kjo lidhur ngushte me Shqiperine. Se fundmi, duke bere nje analize 

te krahasuar te fakteve dhe argumentave pro dhe kunder eutanazise do te konkludoj 

me rekomandimet perkatese. 

 

2. KONSPEKT I PERGJITHSHEM DHE EUTANAZIA PERGJATE 

HISTORISE 

Eutanazia si koncept rrjedh nga nje bashkim fjalesh te greqishtes, eu qe do te thote e 

mire dhe thanatos qe do te thote vdekje. Pra vdekje e mire apo vdekje e embel. 

Eutanazia eshte nje proces qe mund te perkufizohet ne disa lloje dhe ne kete e 
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nxjerrim duke pare me kujdes perkufizimin qe i eshte bere eutanazise i cili konsiston 

ne ‘Vdekjen e pershpejtuar ne kohe te personit qe vuan nga nje semundje e pasherueshme, 

vdekjeprurese ose qe shkakton anomali te renda fizike e cila rendon shume gjendjen psikike, 

emocionale apo fizike te te semurit (semundje terminale), vdekje kjo qe mund te shkaktohet ne 

menyra te ndryshme dhe nga subjekte te ndryshme ne baze te deshires se qarte dhe te 

vazhdueshme te te semurit, me interes vetem per tu dhen fund vuajtjeve te tij’ 950

Duke pare menyren me te cilen kryhet eutanazia, dallojme disa lloje te eutanazise, 

ku nder me kryesoret verejme eutanazine aktive dhe pasive. E para konsiston ne 

nderhyrjen e drejtperdrejte te personit per te sjelle pasojen e deshiruar. Kjo mund te 

behet duke i injektuar pacientit nje injeksion vdekjeprures. Ndersa e dyta konsiston 

ne arritjen e rezultatit jo me nje nderhyrje te drejtperdrejte, por me kryrjen apo 

moskryerjen e atij veprimi qe e mban pacientin ne jete. Pra duke mos kryer veprimin 

e nevojshem arrihet vdekja e pacientit. Kjo mund te realizohet duke mos i dhene 

pacientit mjekimin e domosdoshem per te vazhduar jeten, duke i shkeputur 

pacientit aparaturat qe e mbajne ne jete apo duke mos realizuar nderhyrjet e 

domosdoshme kirurgjikale. Tek eutanazia pasive do te perfshihet dhe eutanazia 

socilale e cila realizohet duke i derguar ne shtepi te moshuarit te pasheruar per te 

beret te mudur nje moskujdesje mjeksore per to gje e cila con ne vdekjen e tyre.     

. 

   

Krahas formave te mesiperme dallojme eutunazine vullnetare dhe jo-vullnetare. 

Eutanazi vullnetare eshte kur pacienti ndaj te cilit do te kryhet ajo, e jep vete 

deshiren dhe lejen per te proceduar me eutanazi. Ndersa ne rastin e eutanazise jo-

vullnetare per arsye te ndryshme pacienti ndaj te cilit do te kryhet ky veprim nuk 

eshte ne gjendje qe ta jape vete miratimin dhe kete e ben kujdestari apo nje i aferm i 

pacientit. Kjo mund te ndodhe sepse pacienti mund te jete ne koma, per shkak te 

                                                           
950 Ll.M,Shegani.A; Mucmataj.V; Kristo.R. Revista juridike 2006.Fq.33. 
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moshen teper te vogel apo per shkak te paaftesise per te vepruar te tij. Ketu dallojme 

edhe eutanazine indirekte e cila nuk eshte nje lloj eutanazie e mirfillte, dhe e cila 

realizohet me ane te dhenies se disa medikamenteve pacienteve te semure rende per 

ta lehtesuar ate nga dhimjet, medikamente te cilat kane si efekte anesore shpejtimin e 

vdekjes se pacientit.  Ne dallim nga ter keto qendron vetvrasja e asistuar e cila 

konsiston ne sigurimin e mjeteve te nevojshme per te kryer veprimin, personit qe do 

te kryeje aktin.Kjo realizohet duke i siguruar pacientit injeksionin, armen, etj, mjete 

keto te domosdoshme per kryerjen e aktit. Citoj qe aktualisht nje veprim i tille nuk 

perfshihet ne asnje element te asnje vepre panale te parashikuara nga kodi yne penal 

ne fuqi.                                                    

Per sa i perket teratotanazise ajo eshte paksa ndryshe me eutanazine sepse i 

referohet rastit kur nje veprim i tille kryhet ndaj embrionit te keqformuar apo sic 

eshte quajtur embrioni monster. Kjo behet per te mos jeluar te dale ne jete nje femije 

me probleme fizike te theksuara dhe per te kursyer vuajtjet qe mund te sjelle me pas 

nje gje e tille.951

                                                           
951 Te gjitha perkufizimet per llojet e eutanazise jane interpretime te mijat duke u bazuar tek 
www.euthanasia.com, www.thefreedictionary.com, dhe Medical Ethics. 

 Mund te ndodhe qe subjekti ndaj te cilit kryhet veprimi vdekjeprures 

mund te jete i vdekur nderkohe, dhe eutanazia ne kete ras eshte nje veprim i 

padobishem dhe qe nuk sjell asgje. Nje rast i tille mund te jete kur personi ndodhet 

ne vdekje klinike e cila konsiderohet gjendja kur personit i ka vdekur truri por 

organet tij jane akoma vitale. Nje rast tjeter mund te jete kur personi eshte ne Koma 

gjendje e cila e ben personin te jete ne nje gjume te thelle duke humbur  reagimin 

dhe perceptimin me boten e jashtme ndersa sistemi nervor nuk reagon. Kjo gjendje 

nuk e ben personin te vdekur po ai mund te qendroje ne nje situate te tille per shume 

vite deri ne vdekje. Lidhur me subjektet te cilet e kryjne aktin ato mund te jene 

mjeku apo te aferm te pacientit por verehet qe ne rastet me te shumta jane mjeket. 
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Format e mesiperme te eutonazise kane gjetur perdorimin e tyre pergjate histories. 

Ka disa mendime ne lidhje me kohen ne te cilen mendohet te jete perdorur per here 

te pare ky term ne kuptimin e saj te vertete. Ajo ka ekzistur qe ne kohen e Romes dhe 

Greqise antike. Sipas nje medimi te mbrojtur nga historiani Suetonius (AD 63-14) 

Eutanazia  eshte perdorur nga perandori August i cili kur ishte duke vdekur i kerkoi 

gruas se tij Livia, nje vdekje pa dhimbje dhe te shpejt,duke perdorur termin eutanazi. 

Per Eutanazine kane folur dhe filozofet e lashte greke Platoni, Sokrati i cili e 

konsideron te moralshme te drejten per te kryer vetvrajse per te shmangur dhimbjet 

e padurushme si dhe Aristoteli i cili ishte kunder vetvrasjes pasi e cilesonte ate si nje 

krim kunder shtetit, dhe e cilesonte ate si ne kundershtim me bindjen e qytetareve 

ndaj shtetit te tyre. Por pas pushtimit te Greqise nga Roma filloi te sundoje prakrika 

qe e cilesonte eutanazine si te ligjshme dhe te pranueshme moralisht ne rastet kur 

kjo behej per arsye objektive te nje semundje terminale dhe cilesohej si krim vetem 

kur ajo kryhej per arsye irracionale. Kjo situate mbizoteroi deri ne Shekullin e III, 

kohe ne te cilen ndikimi i madh i kishes beri te mundur  qe te mbizoteronte 

argumenti qe e cilesonte vetvrasjen si krim kunder kishes dhe shtetit. Ne kete 

periudhe ishte Shen Agustini i cili deklaronte ne botimin e tij “Theologica” qe 

vetvrasja shkelte funksionin e shtetit dhe te kishes dhe vinte ne kundershtim me 

Urdherin e Gjashte ndaj dhe duhej ndaluar, pasi vuajtja ishte denim nga perendia 

dhe njerezit nuk duhej te dilnin kunder vullnetit te perendise. Ne te njejten fryme 

ishte situata dhe 3 shekuj me vone ne ato vende ku kishte filluar te perhapej islami. 

Sipas disa mendimeve te tjera me kontemporane te cilat i korespondojne shekullit te 

XIX termin eutanazi ne kontekstin mjeksor e ka perdorur filozofi Francis Bacon 

(1561-1626), ne vepren e tij “Organoni i ri”, ku shprehej qe roli fisnik i mjekut ishte te 

ndihmonte pacientet duke bere cmos qe ato te mos vuanin duke i mjekuar per ti 

sheruar, dhe kur kjo ishte e pamundur te realizohej me ane te sherimit, ti ndihmoje 
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ato drejt nje vdekjeje te shpejte dhe pa dhimbje. Akoma me heret ka qene Thomas 

More (1480-1535), ne vepren e tij “Utopia” ku propozonte qe te semureve kronike pa 

shprese per sherim tu keshillohej qe sa me shpejt ta len kete bote.                        

Per Eutanazine kane folur dhe De Montenje e Shekspiri.Per te ardhur me vone ku 

sipas disa autoreve te tjere termi eutanazi eshte perdorur ne SHBA ne vitin 1872’ nga 

Samuel Williams. Duhet theksuar qe ne Shekullin e XIX ekzistonte mendimi qe 

pacientet e semure rende qe ishin duke vdekur duhej te ndihmoheshin per te lene 

kete bote ne menyren me te lehte te mundshme. Felix Adler (1913) ishte i pari 

amerikan qe diskutoi mbi lejimin e vetvrasjes ne rastin e semundjeve kronike. 

Ndermjet viteve 1930-1940 kjo teze e vdekjes se embel u perdor nga nazistet per te 

justifikuar krimet e tyre ndaj Hebreve ku me preteksin e inferioritetit te tyre te 

pasherueshem, duhej te kryenin Eutanazi. Por ktu ka nje ndryshim thelbesor me 

eutanazine e sotme, pasi ateher askush nuk u pyet ne deshironte ta kryente ate, dhe 

sot dihet qe deshira e pacientit eshte determinante ne kete proces. Ky precedent 

shtyu Asamblene e Pergjithshme te OKB me propozimin e Organizates 

Nderkometare te Shendetesise te miratoje nje Rezolute e cila i sugjeronte te gjitha 

Organizatave Kombetare te Shendetesise ta denonin ate ne cdo rrethane. Ne vitin 

1980 ne Los-Anxheles Derek Hamfri, nje gazetar anglez shemeloi shoqaten Hemlok e 

cila mbronte eutanazine per personat e semure rende 952

Megjithate Shekulli i XXI ka nxjerre ne pah nje perqasje te re ku nje sere vendesh 

Perendimore si Luksemburgu, Hollanda, Belgjika e kane legalizuar eutanazine 

aktive. Nje hap te rendesishem ka hedhur ne kete pike dhe Gjermania ku Gjykata 

Federale e ketij vendi e ka shpallur te ligjshme eutanazine aktive ne kushtet kur 

kryhet me pelqimin e plote dhe te pavesuar te te semurit 

. 

953

                                                           
952 Per Pjesen historike jam bazuar tek www.wikipedia.com, www.thefreedictionary.com, 
www.euthanasia/USA/History/html.  

, ndersa vetvrasja e 

953 www.bundesgerichtshof.de/cln_134/EN/Judges.  
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asistuar eshte e ligjshme ne Zvicer, Japoni, dhe ne tre vende te SHBA-se: 

Washington,Oregon,Montana.Sa per eutanazine pasive ajo eshte e ligjshme thuajse 

ne te gjitha vendet e botes. Kjo ka lene nje shteg te hapur per ta interpretuar ate ne 

menyra te ndryshme juridike. 

3. EUTANAZIA NE KENDVESHTRIMIN JURIDIK 

Nje shoqeri demokratike si funksion te saj paresor ka te siguroje per qytetaret, lirite 

dhe te drejtat themelore te tyre. Pare nga ky kenveshtrim, e drejta e jetes kuptohet qe 

eshte themli i ketyre te drejave, pasi qendron ne krye dhe i paraprin cdo te drejte 

tjeter. Kjo ka bere qe shekulli i XX-te te jete i mbushur me  ngjarje te rendesishme te 

cilat kane patur si synim pikerisht sigurimin e ketyre te drejtave. E drejta e jetes dhe 

e drejta e dinjitetit eshte sansionuar ne aktet me te larta nderkombetare dhe 

kombetare sic eshte Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut te OKB-se (1948) ku 

thuhet ‘ Cdo njeri ka te drejten e jetes, te lirise dhe te sigurise se personit te vet’ 954. 

Citojme ketu qe megjithse Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut  nuk eshte e 

detyrueshme per tu zbatuar, ajo ka qene akti i pare me spekter nderkombetar dhe ka 

sherbyer si referenca me e mire per te gjitha shoqerite e zhvilluara. Kjo u plotesua 

me tej me Paktin Ndrekombetare per te drejtat Civile dhe Politike ku neni 6 i saj 

thote qe cdo qenie njerezore ka te drejten per te jetuar dhe kjo e drejte mbrohet me 

ligj. Per te vazhduar me tej me Konventen Europjane Per Mbrojtjen e Te Drejtave Te 

Njeriut Dhe Lirive Themelore (1950), e cila percakton se jeta e njeriut mbrohet me ligj 

dhe se askujt nuk mund ti merret jeta pervec si kundershtim i forces se ushtruar 

brenda limiteve te nevojshme per te mbrojtur nje person apo veten nga dhuna e 

paligjshme,per te ndaluar nje person apo per te ndaluar arratisjen e tij, si dhe per te 

kundershtuar nje trazire apo kryengritje te paligjshme 955

                                                           
954 Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut, Neni 3.                                                                                                                                                           

. Me vone per te amenduar 

kete nen doli Protokolli nr.6 per heqjen e denimit me vdekje ne kohe paqeje dhe 

6Konventa Europiane Per Mbrojtjen E Te Drejtave Dhe Lirive Themelore Te Njeriut, Neni 2.   
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lenien e saj ne fuqi vetem ne kohe lufte, i amenduar me Protokollin nr.11. Per shtetet 

Nenshkruese te Konventes, ajo eshte e detyrueshme dhe per te sigurur zbatimin e saj 

eshte ngritur dhe Gjykata Europjane per te Drejtat e Njeriut.                                                                     

Permendim ketu vendimin e GJEDNJ ne ceshtjen Pretty kunder Unitet Kingdom. 

Pretty ishte nje shtetase angleze e cila vuante nga nje semundje e rende psikike 

megjthse ishte e afte te arsyetonte. Ajo done te vetvritej por per nje gje te tille 

kerkonte ndihmen e te shoqit pasi vete nuk e relizonte dot. Drejtori i spitalit ku ajo 

qendronte nuk ja lejoi nje gje te tille keshtu qe ajo kuder nje veprimi te tille ju drejtua 

gjykates por qe doli pa sukses ne te gjitha shkalles e tyre. Ndaj ju drejtua GJEDNJ me 

pretendimin se i ishte shkelur neni 2 i konventes. Ne vendimin e saj GJEDNJ-ja e 

hodhi poshte kete pretendim me argumentimin qe neni 2 pervecse e mbron jeten e 

njeriut nga veprimet e paligjshme, gjithashtu ngarkon autoritetet publike qe te marin 

masa per mbrojtjen e jetes se shtetasve te tyre dhe se neni 2 nuk duhet kuptuar me 

funksion diametrikisht te kundert si e drejte per te vdekur dhe as nuk nenkupton te 

drejten e vetvendosjes se nje individi per te zgjedhur vdekjen ne vend te jetes. 

Keshtu qe asnje e drejte e vdekjes nuk mund te jete rrjedhoje e nenit 2 te Konventes 

956. Kujtojme qe Shqiperia e ka bere pjese te sistemit te brendshem kete konvente, dhe 

rrjedhimisht cdo dispozite ligjore ekzistuese apo e ardhme qe bie ne kundershtim me 

te, shpallet e paligjshme. Kjo e drejte eshte riafirmuar dhe ne aktin me te larte te 

sistemit tone ligjor , Kushtetuta e Shqiperise ne te cilen thuhet qe jeta e personit 

mbrohet me ligj 957.Ne funksion te saj eshte shprehur dhe Gjykata Kushtetuese e 

Shqiperise e cila ne nje interpretim te nenit te mesiperm ka shpalluar si 

antikushtetuese te gjitha dispozitat qe sanksionojne denimin me vdekje ne kohe 

paqeje 958

                                                           
956 Pretty v The United Kingdom,Nr 2346/02,29.04.2002 

. Dhe per ti dhene fund ketij debate ne vitn 2007 denimi me vdekje eshte 

8 Kushtetuta E Republikes se Shqiperise e vitit 1998, Neni 21. 
958 Vendim i Gjykates Kushtetuese te Shqiperise nr.65, Dt. 10.12.1999.                                                                                             
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shfuqizuar dhe Kodi Penal Ushtarak. Gjithashtu dhe e drejta e dinjitetit te njeriut  

eshte sanksionuar ne Kushtetute ku e shpall kete te drejte si parim kushtetues duke 

parashikuar qe  dinjiteti i njeriut, te drejtat dhe lirite e tij, jane baze e ketij shteti i cili 

ka per detyre ti mbroje dhe ti  respektoje ato. Ne funksion te tyre eshte vendosur 

detyrimi i organeve te pushtetit publik, qe ne permbushje te detyrave te tyre te 

respektojne keto te drejta dhe te kontribuojne ne realizimin e tyre 959. Ne kete fryme, 

kuvendi si organi legjislativ i vendit nuk mund te miratoje ligje qe permbajne 

kufizime te atilla sa te vijne ne kundershtim me te drejten e jetes dhe dinjitetin e 

njeriut, pasi ato jane te drejta te patjetersueshme dhe te pandashme, ndaj pushteti 

publik nuk mund te privoje njeriun nga e drejta per dinjitet dhe personalitet njerezor 

960

                                                           
10 Kushtetuta E Republikes se Shqiperise e vitit 1998, Neni 3. 

. Pame qe e drejta per te jetuar dhe e drejta e dinjitetit  apo ne rastin e eutanazise, e 

drejta per te vdekur me dinjitet, jane te sanksionuara qe te dyja qofte ne aktet me te 

larta nderkombetare, qofte ne aket kombetare. Atehere si do te mund te bejme nje 

ndarje te tyre per te pare se cila prevalon mbi tjetren? Nese i referohemi akteve te 

mesiperme shohim qe e drejta e jetes konsiston ne moscenimin e saj nga te tjeret 

qofshin keta pushtetare ne funksion te detyres se tyre, qofshin qytetare te thjeshte, 

dhe nuk ka te beje me rastin kur jeta hiqet si rezultat i vullnetit apo veprimit te vete 

personit. Nese  e shohim me kujdes perkufizimin e eutanazise verejme qe procesi 

konsiston pikerisht ne deshiren e vete personit per ti dhene fund jetes me dinjitet. 

Dhe personi i cili shkakton vdekjen e te semurit, eshte thjesht mjeti i perdorur per 

arritjen e rezultatit te deshiruar nga vete viktima. Pra ne thelb, ne rastin e eutanazise 

nuk behet fjale per cenim te se drejtes per te jetuar, por eshte thjesht nje veprim 

individual i kryer nga vet viktima. Nga ky konteks del e qarte qe per nga ana 

960 Prof.Dr.Anastasi.A,Omari.L, E drejta Kushtetuese ABC,Tirane 2010. 
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juridike, e drejta per dinjitet ose e drejta per te vdekur me dinjitet qendron e vetme 

dhe eshte ajo qe duhet te merret per baze. 

 

     4.   PROBLEMATIKAT PER SHQIPERINE 

    4.1.  Cilesimi ligjor i vepres 

Legjislacioni yne penal, nuk e ka parashikuar ne asnje dispozite te saj termin 

eutanazi, duke lene te hapur diskutimet lidhur me kete ceshtje. Per eutanazine 

pasive, sic e kemi permendur me lart, thuajse te gjitha vendet e kane te lejuar nje 

veprim te tille, pra kur personi eshte ne gjendje kome per nje kohe te gjate, familjaret 

mund te japin miratimin qe personit ti shkeputen aparaturat qe e mbajne ne jete. 

Problemi paraqitet ne lidhje me eutanazine aktive.Nese i referohemi Kodit Penal, 

verejme qe heqja e jetes nga persona qe e deshirojne ate duke perdorur si mjet per 

arritjen e qellimit, nje person tjeter, nuk parashikohet ne menyre eksplicite ne asnje 

dispozite te saj. Keshtu qe lind nevoja qe ti referohemi dispozitave te tjera te kodit 

penal. Pra kur te ndodhemi para nje veprimi te tille, nuk do e kemi te qarte se cfare 

cilesimi ligjor do ti bejme vepres, duke i shkeluar nga ana tjeter te pandehurit 

parimin e sigurise juridike. Procesi i eutanazise perfundon me vdekjen e nje personi, 

pasoje kjo e ardhur si pasoje e nje veprimi te nje personi tjeter. Duke pare kete 

rrethane, konkludojme qe kemi te bejme me nje vrasje. Sipas doktrines juridike me 

vrasje do te kuptohet ajo veper e kundraligjshme e kryer me veprim apo mosveprim, 

me dashje apo nga pakujdesia me ane te se ciles i hiqet jeta nje personi 961

Duke pare elementet e figurave te veprave penale te vrasjeve te parashikuara nga 

Kodi Penal,veprimin e personit qe shkakton vrasjen sipas eutanazise e shohim ne 

disa dispozita. Kodi penal parashikon vrasjen e kryer me dashje 

.  

962

                                                           
961 Prof.Dr.Elezi,I.E Drejta Penale, pjesa e posacme, f.35.ERIK.Tirane,2009. 

. Praktiisht ne 

kushtet kur Kodi Penal nuk parshikon nje dispozite konkrete per eutanazine, 

962 Kodi Penal I Shqiperise I vitit    , Neni 76 
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dispozita e mesiperme duket me e pershtatshmja, megjitese ka dhe mosperputhje 

per sa i perket anes objektive dhe anes subjektive. Per nga ana objektive vepra 

penale e vrasjes me dashje karakterizohet nga veprime te kundraligjshme te kryera 

ne rreathna te castit, ne gjaknxehtesi e siper, dhe sigurisht te kryera pa paramendim 

963.Gje e cila nuk verehet tek personi qe kryen vrasjen sipas e eutanazise, pasi ketu 

veprimet nuk jane te castit por jane te paramenduara. Pra po ti referohemi anes 

subjektive te vrasjes me dashje shohim qe vepra kryhet pa paramendim, qellimi dhe 

motive lindin aty per aty 964

Nje dispozite tjeter qe mund ta referojme per rastin tone eshte ajo e vrasjes me 

paramendim e percaktuar nga neni 78 i kodit penal. Duke ju referuar anes subjektive 

te vepres penale shohim qe elementi kryesor eshte paramendimi i personit qe kryen 

vrasjen, pra personi i ka parashikuar te gjitha rrethanat me gjakftohtesi perpara se te 

kryente krimin 

. Ndersa tek rasti i eutanazise eshte kusht i 

domosdoshem qe veprimi te jete i paramenduar mire dhe i kryer ne gjendje normale 

psikike.  

965

 Gjithashtu nje veper tjeter eshte dhe neni 79 i Kodit Penal qe parashikon vrasjen e 

cilesuar si vrasja e kryer ndaj personit me mangesi fizike apo psikike, te semure 

rende apo shtatzene kur cilesite e viktimes jane te dukshme. Ne rastin e eutanazise 

personi qe shkakton vrasjen i di mire cilsite e viktimes pasi eshte kusht qe eutanazia 

te zbatohet ndaj personit te semure rende. 

. Nisur nga ky element shohim qe rasti yne i eutanazise perputhet 

me se miri me kete dispozite sepse te gjitha elementet e figurave te veprave penale 

jane thuajse njesoj. 

 Ka patur nje mendim ne lidhje me rastin kur personi kryen vetvrasje te asistuar, pra 

kur personi e kryen vete veprimin qe shkakton i shkakton vdekjen por per kete 
                                                           
963 Prof.Dr.Elezi,I.E Drejta Penale, pjesa e posacme, f.37-38.ERIK.Tirane,2009 
964 Prof.Dr.Elezi,I.E Drejta Penale, pjesa e posacme, f.39-40.ERIK.Tirane,2009 
965 Prof.Dr.Elezi,I.E Drejta Penale, pjesa e posacme, f.49.ERIK.Tirane,2009 
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ndihmohet nga nje tjeter i cili i siguron mjetet per nje veprim te tille. Sipas tyre 

megjthese personi qe siguron mjetet nuk kryen veprime te drejtperdrejta qe 

shkaktojne vdekjen e te semurit dhe rrjedhimisht nuk mund te procedohet per 

vrasje, ai duhet te procedohet per konsumim te nenit 99 te Kodit Penal e konkretisht 

per vepren e shkatimit te vetvrasjes. Objekti i kesaj dispozite thote “Shkaktimi i 

vetvrasjes ose i tenatatives se vetevrasjes te nje personi si rrjedhoje e trajtimit te 

keq,sistematik,ose nga sjellje te tjera sistematike qe prekin rende dinjitetin,te kryera 

nga personi qe e ka ne vartesi materiale apo cfaredo lloj varesie tjeter,denohet me 

gjobe ose me burgim gjer ne 5 vjet”.Nese e analizaojme me kujdes kete veper shohim 

qe per ta konsumuar ate nevojitet qe autori ta ket keqtrajtuar viktimen sistematikisht 

dh ta kete nen vartesi, gje e cila nuk na rezulton ne rastin e eutanazise pasi personi 

thjeshte i siguron mjetet, dhe kete gje e ben me kerkese te semurit qe do ti jape fund 

jetes pra nuk kemi asnje lloj dhune fizike apo psikike. Ndaj une mendoj qe nje 

veprim i tille nuk mund te perfshihet ne asnje dispozite te kodit penal dhe 

rrjedhimisht personi qe kryen nje veprim te tille nuk mund te procedohet. Duke pare 

me kujdes te katerta dispozitat e mesiperme mendoj qe me e pranueshme per 

kushtet aktuale te Shqiperise kur shfqaqet nje rast i tille eshte te zbatohet neni 

76,vrasje me dashje. 

    4.2. Caktimi  denimt 

Pervec cilesimit te vepres nje fushe tjeter e rendesishme eshte dhe caktimi i denimit i 

cili ne rastin tone paraqitet mjaft konfliktual. Sipas Kodit penal ne caktimin e 

denimit gjykata i referohet marzhit te percaktuar ne dispoziten konkrete si dhe merr 

parasysh rrezikshmerine e vepres penale, te autorit te saj shkallen e fajesise, si dhe 

sigurisht rrethanat lehtesuese dhe renduese 966

                                                           
966 Prof.Dr.Elezi.I,Prof.Dr.Kacupi.S.,Prof as.Dr.Haxhia. M. Komentari i Kodit Penal te Republikes se 
Shqiperise.Pjesa e Pergjithshme.GEER.Tirane 2006. 

. Pra per te dhene nje denim te drejte 
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per autorin e vepres penale, gjykata eshte e obliguar te shohe ne crrethana eshte 

kryer vepra, rrezikshmerine e vepres dhe te autorit te saj, duke pare formimin e 

pergjithshem te tij, motivet se perse e ka kryer vepren dhe qendrimin qe mban ai 

ndaj veprimit te tij. Po ti referohemi Kodit Penal, shohim qe Neni 48/a percakton si 

rrethane lehtesuese faktin kur vepra eshte kryer e shtyre nga motive me vlera 

pozitive morale shoqeore. Kjo i pershtatet me se miri rastit te eutanazise pasi ne 

thelb te saj qendron kryerja e vepres per motive humane si pasoje e dhimshurise qe 

ka personi qe kryen vepren per te semurin qe eshte ne vuajtje e siper per nje kohe 

shume te gjate. Pervec rrethanave lehtesuse te percaktuara ne menyre eksplicite ne 

Kodin Penal, legjislatori ka lene ne dore te gjykates qe per raste konkrete te kete 

mundesi te marre parasysh dhe rrethana te tjera lehtesuese vec atyre te percaktuara 

shprehimisht, e percaktur kjo ne Nenin 49. Dhe sipas nenit 53 kur  kur Gjykata 

shikon disa nga rrethanat lehtesuese, dhe kur shikon qe rrezikshmeria e autorit dhe 

vepres eshte e ulet ajo ka te drete qe ta ule denimin nen minimum ose te caktoje nje 

lloj denimi me te bute nga ajo e percaktur ne dispoziten penale konkrete, duke 

individualizuar dhe pershtatur keshtu denimin e dhene me vepren e kryer. Ne rastin 

e eutanazise nje gje e tille duket mjaft e arsyeshme pasi rrezikshmeria e autorit eshte 

thuajse inegzistente dhe do te ishte e padrejte qe per nje veprim human te kryer, te 

marre nje demin ne disproporcion te dukeshem. Nga ana tjeter gjyqtari duhet te 

marre parsysh dhe rrethanat renduese te parashikuara ne Nenin 50 te Kodit Penal 

dhe qe ne rastin e eutanazise jane disa prej tyre qe i konsumon autori. Nje nder to 

eshte eshte kryerja e vepres duke shperdorur funksionin publik. Sic kemi the me 

siper, ne rastet me te shpeshta ka rezultuar qe autor ne kryerjen e eutanazise ka qene 

mjeku. Dhe e dime fare mire qe mjeku ofron nje sherbim publik,d he nga nje veper 

me krakater human mund te kthehet sispas kesaj dispozite ne nje veper te 

rrezikshme me karakter rendues. Nje tjeter rrethane renduese e percaktuar ne kete 
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dispozite eshte kur vepra kryhet ndaj femijeve, grave shtatezena dhe te semureve te 

cilet per arsye objektive nuk mund te mbrohen. Duket qe dhe ne kete rast eutanazia 

perfshihet ne dukje, sado qe personat te cileve u meret jeta nuk duan te mbrohen 

pasi eshte nje veprim i porositur nga vete ato.Vec ketyre eshte parashikuar si 

rrethane renduese dhe rasti kur autori e ka kryer vepren me shume se nje here dhe 

ky eshte rasti me tipik qe ndodh tek eutanazia pasi profesioni i mjekut e ben ate qe ta 

konsumoje disa here kete veper penale. Duke konkluduar per kete problem mendoj 

qe me e arsyeshme do te ishte qe vepra ne rastin e eutanazise te cilesohej si vrasje e 

thjeshte dhe denimi te ulej nen minimumin e saj prej 10 vjetesh duke patur parasysh 

disa rrethana lehtesuese qe ekzistojne dhe te mos merret parasysh asnje rrethane 

renduese per vete motivin per te cilin eshte konsumuar kjo veper. 

 

4.3. Mos denimi pa ligj          

Nje tjeter problematike eshte rasti kur disa vende e kane te percaktur si veper penale 

eutanazine dhe disa te tjera nuk e kane nje parashikim te tille.Kodi Penal percakton 

se ligji penal i Shqiperise eshte i zbatueshem dhe per shtetasit e huaj te cilet kryjne 

krime qe cenojne shendetin e shtetasit shqipetar per te cilat ligji parashikon nje 

denim mbi 5 vjet burgim edhe pse keto vepra jane kryer jashte territorit te 

Shqiperise. Kjo do te bente qe nga ana e Shqiperise te niste nje procedim penal per 

perononin qe ja heq jeten shtetasit shqipetar sipas eutanazise edhe pse ne vendin ku 

kryhet ajo, nuk eshte e parashikuar si veper peale duke bere keshtu nje veprim i cili 

do te sjelle pasoja negative per te dyja palet dhe duke i cenuar keshtu personit qe 

kryen vepren parimin e mosdenimit per nje veper qe ne kohen kur eshte kryer nuk 

perbente veper penale ne vendin ne te cilin kryhet. 
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      5.   FAKTET PRO DHE KUNDER 

      5.1.Perse nuk duhet lejuar Eutanazia? 

Argumentat kunder legalizimit te eutanazise jane te shumte duke filluar nga ato 

juridike, fetar e social.                                                                                                                                           

Betohem per emer te Apollos mjekut te Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e per emer te te 

gjita perendive dhe perndeshave, qe do te jene deshmitare te mij. Se do ta permbush sipas 

aftesive dhe gjykimit tim, kete betim dhe detyrim; …… Nuk do ti jap bar vdekjeprures askujt 

qe do ta kerkoje ate, dhe as do tia sugjeroj dikujt kete. Betimi I Hipokratit  (460-370. B.C)  

1. Eutanazia mund te keqperdoret nga ato persona qe per arsye te ndryshme do ta 

perdornin ate dhe ne kushtet kur personi i semure mund te mos jete ne kushtet per 

ta kryer ate, Duke permendur ketu arsyet qe persona te aferm me te semurin mund 

te kene interesa pasurore te atilla sic eshte trashegimia dhe te tunduar nga kjo mund 

ta cojne trashegimtarin drejt vdekjes.   

2. Eutanazia mund te mos perdoret vetem per personat te cilet kane nje semundje te 

pasherueshme pasi sic po shikojme shkenca po perparon me hapa shume te shpejte 

dhe ajo qe sot mund te konsiderohet nje semundje e pasherueshme,mbas nje viti 

mund ti kete dale kura dhe rrjedhimisht do te kemi disa jete te humbura pa shkak. 

3. Personi i cili vuan nga nje semundje e rende ,per vazhdimin e mjekimit te tij per ta 

mbajtur ne jete duhen shuma te konsiderueshme dhe te vazhdueshme.Kjo do te 

bente qe te familjaret e te semurit dhe jo vetem, do ta shikonin eutanazine si nje 

alternative per kete problem, pasi sic dihet nje solucion qe perdoret per ti dhene 

fund jetes eshte fare i lire.                                                      
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4. Duke ditur qe eutanazia kryhet ne disa raste perfshire dhe eutanazine pasive kur 

personi nuk eshte ne gjendje te jape pelqimin e tij krijon nje lloj pasigurie per kete 

element qe eshte thelbesor per,eutanazine. 

5. Pika me e forte e kundershtareve te eutanazise eshte argumenti fetar. Sipas te dyja 

feve kryesore Islami dhe Krishterimi eutanazia aktive eshte e papranueshme, dhe ne 

kundershtim me ate cka ka thene Zoti ne librat e shenjte.Sipas Krishterimit shkelet 

Urdheri i Gjashte : mos mbyt, dhe sipas Islamit shkelet Hadithi i cili e denon 

vetvrasjen dhe vrasjen pa shkak.S ipas ketyre dy besimeve jeten e ka dhene Zoti dhe 

vetem ai mund te marre ate me perjashtim te rasteve kur ajo hiqet si pasoje e nje 

ndeshkimi ligjor per nje krim te kryer.Dhimbja eshte e dhene Nga zoti dhe njeriu 

duhet ta perballoje ate deri ne piken kur te sherohet ose deri kur te vdese 

natyrshem967

6. Ne rastin kur personi eshte ne koma, askush nuk e di me siguri se kur dhe ne 

mund te dale nga kjo gjendje, por ka patur mjaft raste kur persona jane permendur 

mbas shume vitesh.Kjo do te bente qe ne nje rast te tille per ato qe i kane shkeputur 

aparaturat qe e mbanin pacientin ne jete, te krijohet ndjenja e fajit per marrjen e nje 

jete. 

.          

      5.2.   Perse duhet te lejohet eutanazia? 

1. Njeriu ka te drejte te kryeje ate qe deshiron per sa ko kjo nuk bie ndesh me ligjin 

dhe per sa kohe nuk i cenon interesat te tjereve.Ne rastin e eutanazise i semuri qe e 

kryen  nuk cenon askend sepse veprimin po ja kryen vetes, dhe sic e kemi thene dhe 

me lart personi qe e shkakton vdekjen kufizohet vetem ne mjetin per ta kryer ate. 

 2. E drejta e dinjitetit qe ka cdo person e  konstatuar kjo ne aktet me te larta 

kombetare dhe nderkombetare dhe sigurisht qe ne te drejten e dinjitetit ben pjese 

dhe e drejta per te vdekur me dinjitet.  

                                                           
967 www.religioustolerance.org/euthanas.htm 
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3. E drejta per te kryer vetvrasje. Dime qe sot legjislacioni penal shqipetar dhe i 

pjeses me te madhe te botes nuk e denon nje veprim te tille. Eutanazia ne thelb eshte 

vetvrasje po per arye objektive qe i semuri nuk e kryen dot vete ate kerkohet ndihma 

e te tjereve. Per sa kohe legjslacioni penal nuk e denon vetvrasjen, perse duhet te 

denoje Eutanazine. 

4. Fakti qe i semuri arrin deri aty sa te kerkoje vdekjen do te thote qe vuan nga nje 

semundje shume e rende dhe e padurushme, dhe po te mendohet qe kjo semundje 

nuk mund te sherohet dhe do te vazhdoje deri ne vdekje e ben te semurin qe ta afroje 

kete te fundit.  

5. Eutanazia nuk eshte nje krim qe shkaktohet per perfitime apo interesea por eshte 

nje akt qe kryhet per arsye humane dhe nuk paraqet rrezikshmeri per askend.  

6. Askush nuk ka te drejten qe te detyroje nje tjeter qe te qendroje ne jete pa deshiren 

e tij dhe aq me shume kur ky person vuan nga nje semundje e padurueshme.  

 7. Rasti kur personi eshte ne koma, perseri ai do te mbaje lidhur pas vetes ne 

pafundsi nje sere personash duke filluar nga partneri,duke mos i lene keto qe te 

vazhdojne jeten e tyre. 

8.Te mbash nje person nen aparatura eshte goxha e kushtueshme dhe nje familje me 

te ardhura te dobeta do te sakrifikonte shume per ta mbajtur ate ne jete dhe vec 

kostos finaciare ka dhe kosto jo-materiale pasi nje person i semure ne nje shkalle te 

tille apo ne koma do te duhej te qendroje ne nje institucion mjeksor dhe te afermit e 

tij jane te obliguar qe te shkojne ta vizitojne ate ne menyre te vzhdueshme duke e 

bere kete nje rutine. 

9. Fakti qe nje veprim i tille do te legalizohej,kjo nuk e ben ate te detyrueshme per 

askend pasi ajo eshte nje situate fakultative ku nje person qe permbush kushtet per 

ta kryer ate e ka vete ne dore ne do ta kryeje nje veprim te tille, dhe askush nuk e 

detyron 
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Konkluzione  

Pasi parashtrova gjate ketij punimi nje ceshtje sensitive sic eshte eutanazia, duke 

bere nje pasqyre te pergjithshme te saj, se si qendronte ajo pergjate historise dhe ne 

kohet e sotme dhe pasi bera nje pasqyre juridike mbi te duke nxjerre ne pah 

problematikat e shumat per rastin e Shqiperise, duke pare ne menyre te kujdesshme 

argumentat e te dyja paleve mund te konkludoj duke rekomanduar qe: Kjo ceshtje 

duhet ti nenshtrohet nje referendumi te pergjthshem. Nese del fituese teza qe kerkon 

ta legalizoje ate, ateher nga specialistet me te mire te hartohet nje ligj i vecante per te 

percaktuar ne detaje menyren dhe rastet kur mund te ndodh nje veprim i tille. Nese 

rezultati do te dale ne favor te penalizimit ateher sugjeroj qe te dilet me nje dispozite 

konkrete per eutanazine e cila nuk duhet te parashikoje nje sanksion me te larte se 

kundravajtja penale, pra ne maksimum 2 vjet burgim ose me gjobe. Kjo per vete 

motivet per te cilat kryhet ky veprim, duke i paraprire keshtu ne nje fare menyre te 

ardhmes se legjislacionit per kete ceshtje dhe duke bere qe dhe shqiperia te 

perfshihet ne nje ceshje sensitive si kjo, duke u bere shembull per te tjeret. 
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