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Forumi i Tretë i Përvitshëm i Shtetit të së Drejtës 
për Europën Juglindore

18 dhe 19 mars 2016
Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë

Raport

1. Hyrje

Forumi i Tretë i Përvitshëm i Shtetit të së Drejtës për Europën Juglindore u mbajt më 18 dhe 19 mars 
2016 në Sarajevë, Bosnje dhe Herzegovinë në ambientet e Hollit të Vjetër të Sarajevës. 

Ky Forum i përvitshëm, i organizuar për herë të parë nga Qendra AIRE dhe Civil Rights Defenders në mars 
2014, mbledh sëbashku përfaqësues të gjykatave më të larta, institucioneve dhe organizatave jofitim-
prurëse nga i gjithë rajoni. Qëllimi i tij është inkurajimi i bashkëpunimit rajonal në forcimin e shtetit të së 
drejtës, respektimit të të drejtave të njeriut, si edhe dhënia e asistencës për vendet e Europës Juglindore 
në procesin e integrimit në Bashkimin Europian. Forumi është duke u kthyer në eventin kryesor të rajonit 
në fushën e shtetit të së drejtës, përmes ndihmës që i`u jep liderëve të gjyqësorit dhe institucioneve të 
drejtësisë ndërmjet shkëmbimit të eksperiencave dhe mësimit nga njëri-tjetri, me qëllim promovimin 
dhe respektimin më të lartë të të drejtave të njeriut, standardeve më të larta në zbatimin e Konventës 
Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe një integrim më të shpejtë të rajonit në BE. Forumi i këtij viti u 
organizua me mbështetjen e Zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë të Mbretërisë së Bashkuar dhe Komon-
uelthit, Qeverisë Suedeze, Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal dhe Zyrës Gjermane për Bashkëpunimin 
Ndërkombëtar (GIZ). 

Fokusi qendror i Forumit ishin standardet e paanësisë dhe pavarësisë së gjyqësorit parashikuar nga neni 
6 i KEDNJ, i cili garanton të drejtën për një proces të rregullt ligjor. 

Në këtë forum u përfaqësuan mbi 120 pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, 
Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Përfaqësues nga këto vende ishin Gjyqtarë të Gjykatës Europi-
ane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), Kryetarë dhe Gjyqtarë të Gjykatave Kushtetuese dhe Gjykatave 
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të Larta, Kryetarë dhe përfaqësues të Këshillave të Lartë të Drejtësisë, Drejtorë të Akademive dhe Insti-
tucioneve të Trajnimit Gjyqësor, Avokatë të Shtetit pranë GJEDNJ-së, përfaqësues të OJF-ve dhe ekspetë 
të shquar ligjor. 

Përgjatë një dite e gjysëm u mbajtën panele diskutimi interaktive nërmjet grupeve të punës ku pjesëmar-
rësit patën mundësinë të jepnin kontributin e tyre dhe të takoheshin me njëri-tjetrin.
 
2. Prezantimet 

Organizatorët e Forumit, Biljana Braithwaite, Menaxhere Programi për Ballkanin Perëndimor pranë 
Qendrës AIRE dhe Goran Miletic, Drejtor Programi për Ballkanin Perëndimor pranë Civil Rights De-

fenders mbajtën fjalën e mirëseardhjes në këtë event. 

Në sesionin e hapjes mbajtën fjalën e tyre përshëndetëse edhe këta të ftuar nderi: Mirsad Ceman, Kryetar 
i Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës, Meddzida Kreso, Kryetare e Gjykatës së Bosnje dhe 
Herzegovinës, Mirjana Lazarova Trajkovska, gjyqtare në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut 
(në vend të Guido Raimondi Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut), Goran Svilanovic, 
Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Edward Ferguson, Ambasador i Britanisë së 
Madhe në Bosnje dhe Hercegovinë, Christian Hellbach, Ambasador i Gjermanisë në Bosnje dhe Herce-
govinë, dhe Fredrik Schiller, Ambasador i Suedisë në Bosnje dhe Hercegovinë. 

Zoran Pazin, themelues i Forumit dhe Ministër i Drejtësisë i Malit të Zi në fjalën e tij si i ftuar nderi, nën-
vizoi nevojën e funksionimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës si garant të zhvillimit socio-ekoni-
mik të shoqërisë. 

Ana Vilfan-Vospernik, Juriste e Lartë në Sekretariatin e GJEDNJ-së prezantoi një panoramë të përg-
jithshme në problematikat e përbashkëta të rajonit në lidhje me zbatimin e nenit 6 të Konventës.

Pesë gjyqtarë të GJEDNJ – Ledi Bianku (Shqipëri), Liljana Mijovic (ish-gjyqtare, Bosnje dhe Hercegov-
inë), Ksenija Turkovic (Kroaci), Mirjana Lazarova Trajkovska (Maqedoni) dhe Branko Lubarda (Serbi) 
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“Pavarsia dhe paanësia e sitemit gjyqësor janë dy nga faktorët kyç të shtetit të së 
drejtës. Sapo një gjyqtar merr detyrën e tij, ai duhet të sigurohet të mos ketë asnjë 
ndërhyrje nga ana e qeverisë. Pavarsia e gjyqësorit është jetësore për rritjen e 
besimit të publikut mbi sitemin gjyqësor dhe shërben si mbrojtje për gjyqëtarët, që 
marrin vendime të debatueshme. Gjyqëtarët duhet të jenë të paanshëm dhe të kenë 
kujdes me fjalët, veprimet apo situata të ndryshme, që mund të duken sikur janë të 
paligjshme. Gjykata nuk duhet vetëm të jetë e paanshme dhe e pavarur, por edhe të 
duket si e tillë. Drejtësia duhet të perceptohet.”

Biljana Braithwaite 
Manaxhere e Programit të Shtetit të së Drejtës

për Ballkanin Perëndimor në Qendrën AIRE

“Këto forume na shërbejnë si raste shumë të çmueshme për shpërndarjen e 
informacioneve mbi standarded e të drejtave të njeriut në nivele lokale, për 
interpretimin e standardeve për një proces gjyqësor të drejtë të vendosura nga 
KEDNJ, e cila konsiderohet si instrument jetësor, si edhe të përmirësojnë zbatimin sa 
më të mirë të shtetit të së drejtës.”

Goran Miletic
Drejtues i Programit të Ballkanit Perëndimor

pranë Civil Rights Defenders

– morën pjesë në panelin ku u diskutua mbi të drejtën për një proces të rregullt ligjor nga një gjykatë 
e pavarur dhe e paanshme, si dhe diskutuan problemet kryesore të rajonit, duke përfshirë dhe rolet e 
ndryshme të një gjyqtari, lidhjet dhe njohjet, si edhe rëndësinë e perceptimit të paanësisë. Pjesëmarrësit 
patën mundësinë të drejtonin pyetje dhe të ndanin eksperiencat e tyre. 

Catharina Harby, Juriste e Lartë pranë Qendrës AIRE prezantoi ndarjen e pjesëmarrësve në katër grupe 
pune – gjyqtarë të GJEDNJ-së dhe gjyqtarë kombëtar; Akademitë dhe Institucionet e Trajnimit Gjyqësor, 
Avokatët e Shtetit; si edhe përfaqësuesit e OJF-ve dhe ekspertët ligjorë – me qëllim marrjen në konsid-
eratë të çështjeve të pavarësisë dhe paanësisë me homologët e tyre në rajon. Të gjitha grupet e punës 
raportuan gjetjet e diskutimeve të tyre në një sesion të përbashkët përfundimtar në mbyllje të Ditës I të 
Forumit. 

Dita II e Forumit nisi me një panel diskutimi mes gjyqtarëve të GJEDNJ-së mbi praktikat dhe zgjidhjet 
më të mira mbi problematikat e identifikuara. Pas këtij paneli, Sergey Dikman nga Këshilli i Europës 
prezantoi të gjithë aktivitetet e ndërmarra nga Këshilli në ndihmë të sistemeve gjyqësore në Ballkanin 
Perëndimor. 

Tema e fundit për diskutim ishte situata aktuale e krizës së refugjatëve. Biljana Braithwaite, gjyqtar 
Ledi Bianku dhe Nuala Mole Juriste e Lartë pranë Qendrës AIRE, diskutuan mbi mënyrat e forcimit të 
sistemeve gjyqësore në rajon në përballimin e kësaj sfide. 

Forumi përfundoi me diskutime mbi përfundimet e arritura dhe pyetjet përfundimtare nga pjesëmarrësit. 

3. Fjala e Mirëseardhjes
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“KEDNJ është pjesë e Kushtetutës së Bosnje dhe Hercegovinës. Pavarsia dhe paanësia 
e sistemit gjyqësor janë shumë të rëndësishme dhe janë tema aktuale të rajonit. Është 
detyra jonë që të kontribojmë në garantimin e këtyre të drejtave.”

Mirsad Ceman
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës

“Forumi këtë vit është përqëndruar shumë në pavarsinë dhe paanësinë e proceseve 
gjyqësore. Raportimet e sakta të medias për këtë problem kanë shërbyer në rritjen e 
besimit të publikut në sitemin gjyqësor.”

Meddzida Kreso
Kryetare e Gjykatës së Bosnje dhe Hercegovinës

“Viti që shkoi shënoi 800 vjetorin e nënshkrimit të Manja Kartës. Shteti i së drejtës 
është i një rëndësie jetësore. Sistemi gjyqësor në këtë rajon duhet të forcohet deri në 
atë pikë që të mos vihet më në diskutim pavarësia e tij. Mbretëria e Bashkuar është e 
përkushtuar në punën e saj në zyrën e prokurorit të shtetit, duke ofruar trajnime për 
gjykatat e zakonshme dhe atë kushtetuese, për të përmirsuar aksesin dhe informimin 
mbi jurisprudencën e GJEDNJ-së.”

Edward Ferguson
Ambasadori i Britanisë në Bosnje dhe Hercegovinë

“KEDNJ është një garanci shtesë për gjykatat kombëtare që lidhen me të drejtat 
e njeriut. Autoritetet lokale janë në pozita më të përshtatshme për të shqyrtuar 
nevojat e brendshme të sistemeve të tyre. Baza Europiane e të Dhënave të 
Jurisprudencës së të Drejtave të Njeriut për Europën Juglindore, e cila plotëson 
HUDOC, i shërben gjyqëtarëve dhe avokatëve në analizat e tyre. Përhapja e 
njohurive si dhe shkëmbimi i eksperiencave janë të nevojshme për të siguruar 
zbatimin efektiv të garancive të KEDNJ-së.”

Mirjana Lazarova Trajkovska
Gjykatëse e GJEDNJ-së (në emër të Guido Raimondi, Kryetar i GJEDNJ-së)
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“Hulumtimet e bëra nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal kanë provuar se 78% nga 
7000 të intervistuar mendojnë se sistemi gjyqësor nuk është i pavarur nga influenca 
politike. Ndërkohë, që 83% nuk ishin plotësisht dakord me faktin që drejtësia 
zbatohej në mënyrë të barabartë për të gjithë. Ka disa shqetësime serioze përsa i 
përket dobësimit të sistemit gjyqësor nga ana e ekzekutivit dhe legjislativit. Imponimi 
i vullnetit të tyre politik, si vullneti i vetëm i vlefshëm për t`u zbatuar në shoqëri, 
dobëson shumë rolin e gjyqëtarit. Ne duhet t`a ndryshojmë këtë mënyrë të vepruari.

Goran Svilanovic
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal

“Shteti i së drejtës është një gur themeli për Europën. Respektimi i këtij parimi është 
një kusht paraprak për t’u afruar dhe për t`u bërë pjesë e Bashkimit Europian, një 
objektiv i përbashkët që të gjithë qeveritë e shteteve të këtij rajoni e ndajnë me njëri-
tjetrin. Publiku duhet të ketë besim që çdo çështje do të zgjidhet në mënyrë të drejtë 
pavarësisht se kujt i drejtohet.

Christian Hellbach
Ambasadori i Gjermanisë në Bosnje dhe Hercegovinë

“Margjinalizimi shoqëror, politik dhe ekonomik i një grupi të caktuar në shoqëri është 
një faktor paqëndrueshmërie dhe konflikti. Shteti i së drejtës është  kundërpërgjigjia 
për këto efekte negative të shoqërisë. Mbajtësit e pushtetit gjyqësor duhet të 
marrin një nivel të lartë besimi nga publiku. Pavarsia e gjyqësorit duhet të jetë e 
garantuar. Ndërhyrjet politike duhet të marrin fund. Vendet e këtij rajoni kanë të gjithë 
mbështetjen tonë në këtë nismë sfiduese.”

Fredrik Schiller
Ambasadori i Suedisë në Bosnje dhe Hercegovinë

FJALIMI KRYESOR

Zoran Pazim, themelues i Forumit dhe Ministri i Drejtësisë të Malit të Zi, mbajti fjalimin kryesor. Ai i uroi 
mirëseardhjen të gjithë pjesëmarrësve në emër të qeverisë së Malit të Zi, si edhe shprehu gëzimin e tij 
që kishte përballë pjesëmarrës të njohur dhe të rinj, duke u shprehur se tashmë ky forum ishte kthyer në 
një traditë.

Z. Pazim bëri të ditur faktin që shoqëritë që përmbanin ndarjen e pushteteve të ideuara nga Montesquieu 
dhe Dicey, zgjidhnin problemet apo konfliktet e ndryshme, duke u bazuar në këtë parim. Pa një pushtet 
demokratik, shoqëritë nuk mund të bëjnë përpara në asnjë drejtim, si në atë ekonomik, kulturor apo mor-
al. Shteti i së drejtës është shtylla kryesore për çdo shoqëri, që pretendon se është demokratike.
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Standarded për funksionimin e drejtësisë në vend nuk gjenden vetëm në 
nenin 6 të KEDNJ-së por gjithashtu në nenin 14 të Konventës Ndërkom-
bëtare të Drejtave Civile dhe Politike dhe nenin 10 të Deklaratës Universale 
për të Drejtat e Njeriut. Problemi kryesor qëndron tek paanësia e gjyqësorit 
dhe individualizimi i drejtësisë. 

Shteti i së drejtës është thelbësor. Është një ideal ligjor dhe politik për funk-
sionimin e duhur të drejtësisë. Gjithashtu, mbetet edhe një koncept praktik. 
Roli i gjyqtarëve është i paçmueshëm në zbatimin e këtij parimi. Ligjet duhet 
të jenë të drejta (të qarta, të parashikueshme dhe të bëra publike) dhe leg-
jitime (të përpjestueshëme me qëllimet që kërkon të arrijnë). Ligji duhet të 
zbatohet për të gjithë në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminuar askënd.

Z. Pazim e mbylli fjalimin duke qenë i bindur se ky forum do të shërbente për zgjerimin e horizonteve 
përsa i përket parimit të shtetit të së drejtës.

PAVARËSIA DHE PAANËSIA E SISTEMI GJYQËSOR - JURISPRUDENCA E 
FUNDIT E GJYKATËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Ana-Vilfan Vospermik, avokate e lartë pranë Sekretariatit të Gjykatës 
Europiane për të Drejtat e Njeriut, foli për një lidhje aq të ngushtë por të 
ndryshme mes konceptit të pavarsisë dhe paanësisë së gjyqësorit. Vlerë-
simet nuk mund të bëhen vetëm për sistemin gjyqësor. Veprimet e ekzeku-
tivit, legjilativit dhe autoriteteve të tjera shtetërore duhet të merren para-
sysh kur vlerësohet sistemi gjyqësor. Këto institucione duhet t’u binden 
vendimeve të gjyqtarëve edhe nëse ato kanë mosdakordësi.

Pavarësia e gjyqësorit i referohet pavarsisë që duhet të ketë nga ndikimi i 
ekzekutivit, parlamentit apo partive politike. Niveli i varësisë së gjyqësorit 
shikohet nga mënyra e zgjedhjes së gjyqëtarëve, kohëzgjatja dhe kushtet e 
mandatit të tyre, garancitë ligjore që i mbrojnë nga ndërhyrjet dhe presio-
net e jashtme, si dhe nëse gjyqësori është edhe në dukje i pavarur dhe jo 

vetëm në praktikë. Pavarësia e sistemit gjyqësor shikohet në rastet kur ekzekutivi ndërhyn në çështjet 
e paraqitura në gjykatë. Përsa i përket mënyrës së zgjedhjes së gjyqëtarëve edhe pse zgjidhen nga një 
bashkëpunim i pushtetit ekzekutiv dhe atij parlamentar, pavarësia e tyre do shikohet vetëm në momen-
tet që do të japin vendime. Pavarësia e sistemit gjyqësor duhet edhe të duket në paraqitje si e tillë. Besimi 
që ka publiku në këtë sistem është në lojë në të tilla raste.

Paanësia nënkupton mungesën e paragjykimit dhe anësisë në çështjet gjyqësore. Kjo mund të rrezikohet 
edhe për arsye personale siç mund të jetë bindja e brendshme e gjyqtarit dhe lidhjet që ai mund të ketë 
me çështjen, si edhe arsye objektive siç janë siguritë që duhet të japë gjykata dhe trupa e saj për të për-
jashtuar dyshimet e publikut për paanëshmëri.

Subjektivizmi është shumë i vështirë për t`u shfaqur dhe për t`u vërtetuar duke u prezumuar, që nuk 
shfaqet në gjykime. Kontrollet dhe mbikëqyrjet janë bërë më shumë për arsyet objektive. A ka fakte të 
dukshme që mund të nxisin dyshimet për paanësi të sistemit gjyqësor? A ka ndonjë person përgjegjës 
për disa funksione të ndryshme brenda një procesi gjyqësor? A ka lidhje gjykatësi i çështjes me palët në 
gjykim? Si ka qenë sjellja e gjyqëtarit në lidhje me palët në gjykim?
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ÇËSHTJET KRYESORE

Rastet në vijim u janë paraqitur në formën e një përmbledhjeje të gjithë pjesëmarrësve në Forum. 

Çështjet që u diskutuan janë si më poshtë vijon: Baka k. Hungarisë, Harabin k. Sllovakisë, Juricic k. Kroac-
isë, Kinsky k. Republikës Çeke, Micaellf k. Maltës (DHM), Mitrinovski k. Maqedonisë, Morice k. Francës, 
Oleksandr Volkov k. Ukrainës, Olujic k. Kroacisë, Tsanova-Gecheva k. Bullgarisë.

4.  Paneli i diskutimit me gjyqtarët nga Gjykata Europiane për të Drejtat  
 e Njeriut: E drejta për një proces të rregullt gjyqësor nga një gjykatë  
 e pavarur dhe e paanshme - problemet kryesore që hasen në rajon  
 në këtë drejtim duke përfshirë rolet e ndryshme të gjyqtarit, lidhjet  
 dhe përkatësitë e gjyqtarit, si edhe rëndësia e paraqitjes së gjyqësorit si  
 i pavarur, sfidat, praktikat dhe  zgjidhjet më të mira. 

Rastet për pavarsinë dhe paanësinë e gjyqësorit që janë bazuar në Konventën Europiane për të Drejtat e 
Njeriut kanë prekur historikisht gjykatat e veçanta, ndërsa për gjykatat e zakonshme ka pasur shumë pak 
raste. Megjithëse në dekadën e fundit janë shtruar pyetje për pavarsinë dhe paanësinë e gjyqëtarëve në 
rastet e proecedimeve disiplinore apo largimit të tyre nga puna. Pjesëmarrësit diskutuan mbi problemet 
e përbashkëta dhe rrugën e ndjekur për këto raste.

Gjyqtarja Mijovic përmendi se formimi individual apo mjedisi ku është rritur ndikojnë dhe kanë efekte 
mbi analizën që bën një gjyqtar në një çështje. Një shembull për ta treguar këtë fakt ishte përqasja që 
pati një gjyqtar me eksperiencë, në një proces gjyqësor penal krahasuar me qëndrimin që mbajti një 
gjyqtar që kishte punuar më parë si prokuror. U diskutua gjithashtu edhe vazhdimi i qëndrimit të gjy-
qtarëve ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës. Në përfundim, gjyqtarja 
Mijovic paraqiti vështirësitë që haste ekzekutimi i vendimeve gjyqësore. Ajo vlerësoi se ky fakt derivonte 
si pasojë e mungesës së qartësisë se cilët individë apo institucione ishin përgjegjës për ekzekutimin e 
vendimeve. Gjithsesi, sipas saj ky dështim në ekzekutimin e vendimeve vinte edhe si mungesë e dëshirës 
për t`i ekzekutuar këto vendime nga pushteti ekzekutiv, duke passjellë kështu ndikime të mëtejshme në 
pavarësinë e sistemit gjyqësor.



Forumi i Tretë i Përvitshëm i Shtetit të së Drejtës për Europën Juglindore 8/13

Gjyqtar Bianku u ndal në lidhjen mes testit subjektiv dhe objektiv të pavarësisë dhe paanësisë së gjy-
qësorit, veçanërisht në qëndrimin që mban i njëjti gjyqtar në faza të ndryshme të gjykimit të së njëjtës 
çështje. Një shkelje e tillë është evidentuar dhe në një vendim kundër Shqipërisë, e cila derivoi që të 
ndryshohej ligji i brendshëm. Ai gjithashtu u shpreh që nuk mund të ketë pavarësi të gjyqësorit nëse 
ekzekutivi nuk zbaton vendimet përfundimtare të gjykatave.

Në një interpretim evolutiv të bërë nga GJEDNJ, gjyqtar Bianku u shpreh se jurisprudenca ka treguar 
se gjykatat kombëtare duhet të ndjekin ose me saktë të përthithin ndryshimet e kësaj jurisprudence në 
vend që të implementojë ato me forcë dhe duke u nxituar. Ai nënvizoi se çështjet më të rëndësishme të 
gjykuara nga GJEDNJ nuk duhet të shihen si një formë dënimi për shtetet por si një mesazh për to, që të 
bëjnë pjesë të sistemit të tyre të brendshëm ndryshime të vlefshme të sistemit gjyqësor. 

Gjyqtarja Turkovic diskutoi për marrëdhënien midis pavarësisë dhe paanësisë së gjyqësorit, si edhe 
përgjegjësinë e gjykatave, duke nënvizuar se respektimi i këtyre standardeve jep kontribut në funksion-
imin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Ajo krahasoi të drejtat absolute të garantuara nga nenet 
3 dhe 4 të Konventës me të drejtat e që mund të limitohen të parashikuara në nenet 8 dhe 11, si edhe 
shpjegoi se nenet 5 dhe 6 të Konventës përbëjnë një kategori të ndërmjetme. KEDNJ lejon devijim nga 
zbatimi i neneve 5 dhe 6 vetëm në raste të jashtëzakonshme. Gjyqtarja Turkovic u shpreh se akoma janë 
duke pritur për të parë efektet e këtyre rasteve, nëse do të ketë, në rastin e Francës, e cila ka shpallur 
gjendjen e emergjencës. Ajo mendon se të drejtat e garantuara nga neni 6 i Konventës nuk mund të për-
jashtohen apo të përgjysmohen me justifikimin e interesit publik. Gjithësesi, GJEDNJ nuk është shprehur 
asnjëherë se e drejta për një proces të rregullt ligjor është absolute dhe se gjyqtarët duhet ta vlerësojnë 
një proces gjyqësor në tërësi dhe ndoshta në disa raste mund të ketë dhe pak përshtatje.

Sipas gjyqtares Turkovic, GJEDNJ-a nuk ka për detyrë t`i tregojë shteteve praktikat më të mira, por të 
vendosë një kufi minimal garancie për të drejtat e parashkuara në Konventë, kufi të cilin shtetet nuk 
duhet ta kalojnë. Subsidiariteti është çelësi i suksesit. Për shembull zbatimi i neneve 8 – 11 të Konventës 
është lënë në dorën e shteteve për t`i zbatuar në mënyrën që ato mendojnë së është e duhura ndërsa 
GJEDNJ duhet të monitorojë vetëm drejtimet që ndërmarrin shtete të ndryshme. Ndërsa në rastin e 
nenit 6 duhet të ketë një përqasje pak më të anëshme, sepse sistemet e brendshme ligjore të vendeve 
anëtare janë të ndryshme. Rënia dakord midis disa shteteve mbi zbatimin e nenit 6 të Konventës nuk ka 
përse të kriojë një standard minimum për të gjithë të tjerët. Mbretëria e Bashkuar është një shembull i 
mirë për të shpjeguar këtë rast, sepse ketu kemi dy sisteme komplet të ndryshme, atë të “common law” 
me atë të “civil law”. Pra, GJEDNJ duhet të pranojë arritjen e qëllimeve të njëjta me anë të rrugëve të 
ndryshme. Gjyqtarja Turkovic e mbylli fjalën e saj duke thënë se si gjykatat kombëtare ashtu dhe GJED-
NJ janë të dyja të pavaruara. Gjykatat kombëtare përfitojnë nga fuqia shtesë që marrin nga GJEDNJ për 
ligjëshmërinë e masave të bazauara në KEDNJ. Gjithësesi, këto gjykata mund të ndihmojnë njëra-tjetrën 
në arritjen e qëllimeve të përbashkëta.

Gjyqtarja Trajkovska në fjalën e saj vuri theksin tek fakti se pushteti ekzekutiv duhet të mësohet me 
idenë që do të jetë i hapur për mbikëqyrje nga ana e pushtetit gjyqësor. Ajo foli për ndërlikimet që sjell 
mbi pavarsinë dhe paanësinë e gjyqësorit bërja publike e fakteve, që kanë apo mund të kenë lidhje, nga 
ana e gjyqëtarëve dhe punonjësve të gjykatës, për çështje që janë në ende në proces, apo me palët e 
përfshira në proces. Ajo më pas u ndal tek  efektet, që sjellin vendimet e GJEDNJ-së. Megjithëse, ankimet 
që paraqiten përpara GJEDNJ-së flasin për raste specifike.  Shtetet mundet dhe duhet që të jenë të in-
formuara për shkeljet e kryera nga një shtet tjetër palë në Konventë, sepse mund të jetë thjesht çështje 
kohe që edhe ato vetë të jenë përballë një rasti të tillë. Duke parë këto raste, mund t`i paraprijnë këtyre 
problemeve dhe të bëjnë amendimet e ndryshme dhe të nevojshme legjislative që një shkelje e ngjashme 
të mos ndodhë në përgjegjësi të tyre. Ajo e mbylli fjalimin e saj duke folur për shterimin e mjeteve ligjore 
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të brendshme në kontekstin e pavarësisë dhe paanësisë së gjyqësorit.

Gjyqtari Lubarda e kondisderoi si të nevojëshme vazhdimin e dialogut midis gjykatave kombëtare GJED-
NJ-së, sepse kështu vlerësohet nëse një shtet i ka përmbushur standardet e vendosura nga Konventa dhe 
shërben për interpretimin evolutiv të Konvetës. Ai vuri theksin në rëndësinë që kishte lejimi i gjykatave të 
larta të shteteve anëtare, në kuadër të Protokollit nr. 16, për t`ju drejtuar për një mendim dhe interpretim 
GJEDNJ-së për zbatimin e Konvetës nga ana e shteteve të ndryshme, duke i shërbyer kështu mbrojtjes 
më të mirë të drejtave të njeriut. Ai dha disa shembuj në zbatimin e testeve subjektive dhe objektive në 
lidhje me pavarsinë dhe paanësinë e gjyqësorit nga jurisprudenca e GJEDNJ-së në lidhje me Serbinë. 
Një prej këtyre çështjeve kishte të bënte me përbërjen e Këshillit të Gjykatës së Lartë, rast  i cili derivoi 
shkelje të Konvetës dhe bëri që Serbia të bënte ndryshimin e duhur ligjor për të zgjidhur këtë problem.

Pjesëmarrësit në Forum dhanë idetë e tyre për çështje si pjesëmarrja e gjyqëtarëve në faza të ndryshme 
të gjykimit, mënyra e dhënies së vendimeve rast pas rasti dhe problemet që sillte zvogëlimi i numrit të 
gjyqtarëve. Pika kryesore që theksuan gjyqtarët e GJEDNJ-së në përgjigjet e tyre ishte se për çdo çështje 
duhet të ndërmerrej një test i arsyeve subjektive dhe objektive për të vërtetuar nësë ka pavarësi dhe 
paanësi në sistemin gjyqësor. Çdo gjyqtar duhet të jetë i aftë dhe profesional sa të kuptojë kur duhet të 
tërhiqet nga dhënia e një vendimi. 

5. Grupet e Punës

5.1 Grupi I i Punës, i përbërë nga anëtarë të GJEDNJ-së dhe gjyqtarë kombëtarë, diskutuan për prob-
lemet e pavarsisë dhe paanësisë së gjykatave kombëtare. Grupi drejtohej nga Dragoljub Popovic, ish gjy-
qtar i Serbisë në GJEDNJ dhe Avokatja e Lartë e Qendrës AIRE, Nuala Mole. Në këtë grup pune u disktua 
për rolin e gjykatave kombëtare në rastet e masava disiplinore që merren kundër gjyqtarëve në rastet 
e shkeljeve të ligjit. U vendos theksi në nevojën për të apeluar këto vendime në krahasim me zbatimin 
e masave disiplinore apo dhe pushimin nga puna të gjyqtarëve. Gjithashtu, u mor në konsideratë fakti, 
nëse këto masa merreshin për të mbuluar rastet e korrupsionit apo të paanësisë së gjyqtarëve, si edhe u 
vendos theksi në faktin se duhej të forcohej pozita e gjyqtarit, që të sigurohej pavarësia dhe paanësia e 
gjyqësorit. Kur pushteti ekzekutiv nuk zbaton një vendim të dhënë nga gjykatat, atëherë efektiviteti dhe 
pavarësia e gjyqësorit vihet në dyshim. 

5.2 Grupi II i Punës, i përbërë nga anëtarë të Akademive dhe Instituteve të Trajnimit Juridik, u drejtua 
nga Biljana Braithwaite dhe Ivana Goranic, pjesë e Këshillit të Bashkpunimit Rajonal. Ky grup pune disku-
toi për nevojat kyçe të Akademive dhe Instituteve të Trajnimit Juridik me qëllim përmirësimin e kapac-
iteteve, performancës, rrjetit të komunikimit dhe shkëmbimit të ideve midis vendeve të rajonit të Ball-
kanit Perëndimor, si edhe vendosja e bashkëpunimit me Akademitë dhe Institutet Europiane të Trajnimit 
Juridik. Përfaqësuesit e Akademive dhe Instituteve të Trajnimit Juridik dhanë disa ide se në cilat fusha 
mund të kishte një bashkëpunim dhe shkëmbim materialesh dhe idesh. Këto fusha përfshijnë kurrikula 
zhvillimi dhe trajnimi të përbashkëta, veçanërisht në fushën e së Drejtës Europiane dhe bashkpunimin 
në aksesin dhe shpërndarjen e informacionit, duke krijuar një bazë on-line informacioni siç është Baza 
Europiane e të Dhënave të Jurisprudencës së të Drejtave të Njeriut për vendet e Europës Juglindore, që 
administrohet nga AIRE në bashkpunim me institucionet e vendeve anëtare. Një fletëpalosje ku të ketë 
informacione për të drejtat e njëeiut në vendet e rajonit, e përkthyer në të gjithë gjuhët e vendeve të Ball-
kanit Perëndimor, do të ndihmonte në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut mbi vendimet e GJEDNJ-së 
dhe Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian. Mbledhja e ardhshme dhe vendosja e një rrjeti të 
dhënash në Bukuresht, në prill 2016, ndihmuar nga Këshilli për Bashkpunim Rajonal dhe Zyra Gjermane 
për Bashkëpunim Ndërkombëtar u vlerësua si një zhvillim pozitiv, që mundëson një bashkëpunim më të 
ngushtë mes vendeve të rajonit dhe Akademive si dhe Instituteve të Trajnimit Juridik, duke derivuar një 
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shkëmbim më të mirë të praktikave mes tyre.

5.3 Grupi III i Punës, i përbërë nga Avokatë të Shtetit, diskutoi mbi çështjen e forcimit të njohurive dhe 
aftësive të gjyqësorit në funksion të pavarësisë, paanësisë dhe integritetit të sistemit. Ky grup u drejtua 
nga anëtarë të Qendrës AIRE, Catharina Harby, Këshillëtare e Lartë Ligjore dhe Beatrice Blois, Oficere 
Projektesh. Trajnimi i gjyqtarëve kombëtar me çështje që lidhen me KEDNJ-në do t`i ndihmonte ato që 
të ishin garantues më të mirë të të drejtave të njeriut si dhe do të zvogëlonte volumin e punës së GJED-
NJ-së. Seminaret dhe workshop-et u konsideruan si mënyra më e mirë trajnuese. Qendra AIRE është e 
vendosur për forcimin e ndihmës dhënë prej saj me anë të organizimit të seminareve rajonale. Materi-
alet e shpërndara në Forum u pritën shumë mirë nga pjesëmarrësit. Rëndësi të madhe ka edukimi dhe 
informimi i palëve të tjera të interesuara siç është media, meqenëse rezultatet e vendimeve raportohen 
shpesh. U bë një përpjekje që të krijohej një mekanizëm kontrollues, ku gjyqtarët mund të shprehnin 
mendimin e tyre mbi këto çështje në mënyrë anonime.

5.4 Grupi IV i Punës, mblodhi bashkë anëtarë të Organizatave Jofitimprurëse dhe ekspertë të tjerë 
ligjorë, të cilët diskutuan për rolin e tyre në çështjet e paraqitura përpara gjykatave kombëtare dhe 
GJEDNJ-së. Grupi u drejtua nga Anna Jonsson Cornell, anëtare e Bordit Drejtues të Civil Right Defenders 
dhe Ishaani Shrivastava, avokate në MB dhe një ish anëtare e Qendrës AIRE. Në diskutimet e këtij grupi 
pune u vendos theksi tek nevoja për transparencë në procesin e emërimit të gjyqëtarëve dhe performa-
ca e punës së tyre. Transparenca në kualifikimet e gjyqtarit si edhe publikimi i performancës në punën 
e tij do të rrisnin besimin në sistemin gjyqësor. OJF-të luajnë një rol të rëndësishëm duke qenë se ato 
bëjnë kërkime të ndryshme. Gjithashtu, gjatë diskutimeve u vendos theksi mbi bashkëpunimin e tyre me 
institucionet e sistemit gjyqësor. Organizatat Jofitimprurëse dhe gjyqësori nuk duhet të trajtojnë njëri-
tjetrin si armiq por t`a konsiderojnë njëri-tjetrin partnerë në funksionimin dhe konsolidimin  e shtetit të 
së drejtës. 

6. Aktivitetet e Këshillit të Europës në mbështetje të sistemit gjyqësor në  
 Rajonin e Ballkanit Perëndimor 

Z. Sergey Dikman, përfaqësues i Këshillit të Europës, paraqiti aktivitetet 
që Këshilli kishte ndërmarrë në mbështetje të sistemit gjyqësor në rajon. 
Parimi i subsidiaritetit ishte pjesë thelbesore e çdo aktiviteti. Harmonizimi 
i praktikave gjyqësore në rajon ishte një qëllim shumë i dëshiruar. Nisma e 
2015 në Bosnje dhe Hercegovinë bëri të mundur krijimin e paneleve të për-
bëra nga gjyqtarë të pavarur, duke derivuar në hartimin e rekomandimeve 
konkrete, të mbështetetura nga këshillat e gjyqësorit dhe prokurorisë.

Mbështetja më e madhe është dhënë në fushën e përmirësimit të njohurive 
të gjyqtarëve dhe avokatëve në zbatimin e KEDNJ-së. Z. Dikman theksoi se 
kishin hequr dorë nga dhënia ndihmë sipas praktikave të vjetra dhe tashmë 
ndihma e Këshillit konsistonte në programe trajnuese afatgjata, trajnime 
nga distanca si dhe përdorimin e një mjeti të veçantë të krijuar nga Këshilli 
Europës, Edukimi për Profesionistët mbi të Drejtat e Njeriut (EPDNJ). EPDNJ-ja fillimisht u fokusua në 
shpjegimin e aspekteve të ndryshme të të drejtave të njeriut, ndërsa tani është fokusuar dhe mbulon 
fushat e të drejtës së azilit, të drejtat e pronësisë dhe bioetikën.

Në fushën ekspertizës ligjore është dhënë ndihmë në përpunimin e drafteve dhe amendamenteve ligjore. 
Në Malin e Zi, në 2014, ndryshimet e reja kushtetuese u bënë në përputhje me standardet e të drejtave 
të njeriut dhe GJEDNJ i njohu këto ndryshime si efektive dhe të ligjshme. U hodh gjithashtu ideja e 
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dhënies ndihmë financiare për infrastrukturën e sistemit gjyqësor, në krijimin e një baze të dhënash për 
të mundësuar një organizim më të mirë të rasteve, duke qenë se kjo kishte rezultuar efektive në vende që 
kishin këtë lloj organizimi çështjesh.

7. Forcimi i sistemit gjyqësor i vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor  
 për të përballuar sfidat që sjell kriza aktuale e refugjatëve dhe kërkesat  
 e Integrimit Europian 

Pak persona do të kundërshtonin faktin që Europa po përballet me vështirësi nga migrimi, refugjatët dhe 
azilkërkuesit. Vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor nuk janë më vetëm vend kalimi për këto individë 
por kërkohet që t`i përgjigjen kërkesave për azil apo leje qëndrimi. Gjyqtar Bianku, Biljana Braithwaite 
dhe Nuala Mole, prezantuan në Forum disa çështje të rëndësishme si më poshtë vijon.

Më tepër se pesë vite më parë GJEDNJ ka ngritur shqetësimin për numrin në rritje të valës së refugjatëve, 
duke kërkuar një rivlerësim të regjimit ekzistues të migracionit në Europë. Fatkeqësisht, kjo dhe shumë 
paralajmërime të tjera u injoruan, duke derivuar një përkeqësim të situatës në mënyrë drastike prej asaj 
kohe. Ka pasur një mungesë vullneti politik për t`u marrë me këtë çështje në mënyrë efektive dhe ligjore.

Ndalimi në mënyrë absolute i largimit të personave drejt vendeve ku mund të përballen me trajtime që 
bien në kundërshtim me neni 3 të Konvetës është një qëndrim i qartë i dhënë nga ana e GJEDNJ-së. 
Duhet, që gjyqësori të mbajë një qëndrim të fortë për forcimin dhe garantimin e kësaj të drejte  pavarë-
sisht agjendës së përgjithshme politike. Për këtë arsye gjyqtarët e gjykatave kombëtare duhet të jenë 
gjithmonë të përditësuar me informacionet politike për vendet e origjinës të këtyre azilkërkuesve. Përveç 
nenit 3 të Konvtës, gjyqtarët duhet të kenë në vëmendje edhe nenin 4 të Protokolli 4 të KEDNJ-së, si edhe 
nenin 19 (1) te Kartës Europiane për të Drejtat Themelore. Në këtë mënyrë edhe GJEDNJ nuk do të kishte 
arsye të ndërhynte në këto raste nëse gjykatat kombëtare do të bënin një analizë e hollësishme.

Qëndra AIRE është duke zbatuar një projekt për forcimin e gjyqësorit në rajon në përballjen me sfidat që 
sjell kriza e migracionit. Kjo Qendër do të ofrojë ndihmë ligjore në reformin e sitemeve ligjore, gjyqësore 
dhe të azilkërkimit sipas kapitullit 23 dhe 24 të negociatave të anëtarësimit, ashtu sikurse është reko-
manduar nga progres raportet e Bashkimit Europian.

Projekti përbëhet nga 3 faza. Në rradhë të parë do të ketë një vlerësim të aftësisë së policisë dhe sistemit 
gjyqësor për t`u përgjigjur kërkesave të azilkërkuesve (fillimisht në Serbi dhe Maqedoni, me qëllim 
shtrirjen në të gjithë rajonin). Kjo do kryhet duke parë dhe analizuar preferencat për vendet tranzit si dhe 
shqyrtimin e valëve të emigrantëve nga viti 2013 - 2015. Për të bërë parashikime për preferencat e ard-
hshme do të merren për bazë këto përfundime. Përputhja e këtij sistemi me standarded ndërkombëtare 
do të vlerësohet dhe përfundimet do të publikohen në maj 2016.

Në rradhë të dytë, një analizë për nevojat trajnuese do të ndërmerret nga konsultimi i Akademive të Dre-
jtësisë dhe Ministrive të Drejtësisë, për të përcaktuar anëtarët e gjyqësorit që do të merren me të drejtat 
e refugjatëve dhe kërkesat për azil. Një kurrikul trajnimi do të përpunohet nga gjykatat administrative 
në bashkëpunim me Akademitë Juridike, ku do të përfshihen edhe rekomandimet për forcimin e kapac-
iteteve të intitucioneve të tjera, siç mund të jenë policia dhe qendrat e shërbimit social.

Si fazë e fundit e këtij projekti do to jetë përgatitja dhe publikimi i një libri gjithëpërfshirës me çështje 
më të rëndësishme gjyqësore në këtë fushë, i cili do të shërbejë si një guidë për qeverinë, policinë dhe 
zyrtarët e doganave, si edhe zbatimin e të drejtës ndërkombëtare, standardet dhe praktikat më të mira 
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europiane për avokatët dhe juristët. Libri do të përmbajë vendime nga GJEDNJ-ja, Gjykata e Drejtësisë 
së Bashkimit Europian dhe gjykatat kombëtare të vendeve europiane me një jurisprudencë të zhvilluar. 
Ai do të fokusohet në sfidat që hasen në vendet e Europës Juglindore.

Kjo përmbledhje e jurisprudencës ndihmon në marrjen e praktikave më të mira ndërkombëtare dhe do 
t`i shërbejë instucioneve ligjore trajnuese që të shtojnë njohuritë e tyre për zgjidhjen e problemeve që 
sjell azil-kërkimi. Ai do të konsiderohet si një burim i besueshëm për ligjin Europian për azil-kërkimin ku 
bazohen gjyqtarët kombëtar dhe nëpunësit e shtetit, i përkthyer në të gjithë gjuhët lokale. Ky libër do të 
promovohet nga Akademitë Juridike dhe nga akademitë e ndryshme të vendeve të rajonit.

8. Përfundimet dhe Rekomandimet 

Përfundimet dhe rekomandimet e mëposhtme joformale janë nxjerrë duke u bazuar në diskutimet e 
mbajtura në Forum:

1. Gjyqtarët kombëtar duhet të tregojnë kujdes në bërjen e deklaratave publike për çështje në të cilat 
mund të jenë pjesë e trupës gjyqësore. 

2. Gjyqtarët kombëtar duhet të vlerësojnë nëse ekzistojnë arsye subjektive apo objektive që mund të 
prekin pavarësinë dhe paanësinë e sistemit gjyqësor. Ata duhet të  vlerësojnë nëse roli tyre në një 
çështje është i duhur apo jo.

3. Gjyqtarët kombëtar, avokatët, aktivistët e OJF-ve dhe ekpertë të tjerë të ligjit duhet të bëjnë gjithë 
përpjekjet e tyre të mundshme që forcimi i pozitës së gjyqtarit të mos vonohet nga vullneti i pushtetit 
ekzekutiv dhe legjislativ.  

4. Gjyqtarët kombëtar, avokatët, aktivistët e OJF-ve dhe ekpertë të tjerë të ligjit duhet t`u kushtojnë 
rëndësi shkeljeve ligjore, që ndodhin në vendet e tjera që aderojnë në Konventë, në këtë mënyrë 
mund t`i paraprijnë rrezikut duke amenduar ligjet ekzistuese.

5. Gjyqtarët kombëtar të mbajnë marrëdhënie bashkëpunimi me Gjykatën Europiane për të Drejtat e 
Njeriut. Ata duhet të kenë të qartë faktin që GJEDNJ-a mund t`i kërkojë shpjegime për funksionimin 
e dispozitave dhe procedurave të ndryshme ligjore, në mënyrë që të kuptojë më mirë nëse ato janë 
të pajtueshme me Konvenën.

6. Institucionet trajnuese do të hyjnë në marrëveshje për të përmirësuar marrëdhëniet, identifikuar zo-
nat e bashkëpunimit dhe zbatimin e aktivitetve trajnuese.

7. Një mekanizëm vëzhgues duhet të sigurojë që gjyqtarët të shprehen për idetë e tyre për trajnimin, 
edukimin dhe raportimin e medias.

8. OJF-të duhet të inkurajohen për të bërë promovimin e transaprencës së emërimeve dhe ngritjeve në 
detyrë të gjyqtarëve.

9. Baza Europiane e të Dhënave të Jurisprudencës së të Drejtave të Njeriut për vendet e Evropës Jug-
lindore dhe mjeti i veçantë ligjor i propozuar nga Këshilli i Europës (Edukimi për Profesionistët mbi 
të Drejtat e Njeriut) duhet të jenë mjetet kryesore të përdoruara në trajnimet për çështjet që prekin 
KEDNJ-në.

10. Zbatimi i projektit të Qendrës AIRE për frocimin e sistemit gjyqësor në përballimin e sfidave të deriv-
uara nga kriza e migracionit.

9. Mirënjohje

Ky event ishte një sukses i vërtetë dhe Civil Right Defenders bashkë me Qendrën AIRE dëshirojnë të 
shprehin falënderimet e tyre për të gjithë pjesëmarrësit, që bënë të mundur këtë Forum: Zyra e Punëve 
të Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar dhe Commonwealth-it, Qeveria Suedeze, Këshilli i Bashkëpunimit 
Rajonal dhe Zyra Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) për ndihmën e dhënë në njohjen e 
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punës tonë dhe sigurimin e mjeteve të duhura për t`a çuar në fund këtë projekt, gjyqëtarët e rajonit që 
janë pjesë e GJEDNJ-së, të cilët kanë marrë pjesë në organizimin e këtij eventi, Këshilli për Bashkëpun-
imin Rajonal, që është i vendosur në Sarajevë, që ka ndihmuar në shtimin e bashkëpunimit në rajon në 
të gjithë nivelet dhe për mbështetjen e tij në integrimin e vendeve aspiruese për në Bashkimin Europian, 
si edhe të gjithë pjesëmarrësit që me pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre bënë të mundur që ky projekt 
të kishte sukses. 

10. Forumi i Shtetit të së Drejtës 2017 

Kemi marrë një mbështetje të lartë për vazhdimin e këtij Forumi në 2017 dhe janë paraqitur shumë tema 
diskutimi. Jemi shumë të lumtur për mbështetjen tuaj si në fomat ashtu dhe në përmbatjen e projektit 
dhe ju inkurajomë që të vazhdojmë këtë bashkëpunim. Ky raport do të publikohet dhe do t`i shpërndahet 
të gjithë pjesëmarrësve. Duke u bazuar në gjetjet e këtij viti, organizatorët po përgatisin sugjerime për 
forumin e ardhshëm. Data për këshillim dhe ndarje mendimesh do të publikohet 6 muaj përpara zgjed-
hjes së temave. Gjithashtu kemi vënë re se ka pasur interes për zgjerimin e forumit dhe ky sugjerim do 
të merret parasysh.


