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FORUMI I NËNTË VJETOR RAJONAL I SHTETIT TË SË DREJTËS PËR EVROPËN JUGLINDORE

Të drejtat e njeriut në kohë emergjencash 
– roli i gjyqësorit sipas Konventës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut

25 – 26 nëntor 2022
Hotel Rogner, Tiranë

Dita 1

Ora 9:30

Sesioni i hyrjes 
Mirëseardhje nga organizatorët dhe hyrje në Forum

Biljana Braithewaite, Drejtoreshë e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor 
Goran Miletić, Drejtor për Evropë dhe Lindje të Mesme & Afrikë (MENA), Mbrojtësit e të Drejtave Civile

Fjalët hyrëse

Vitore Tusha, Kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë
Darian Pavli, Gjyqtar i GjEDNj-së (Shqipëria)
Elsa Håstad, Ambasadore e Suedisë në Shqipëri
Alastair King-Smith, Ambasador i Britanisë në Shqipëri
Pavel Usvatov, Kryetar i Programit të Shtetit të së Drejtës për 
Evropën Juglindore, Fondacioni Konrad Adenauer

Ora 10:20

Fjala kryesore
Demokracia Përfshirëse dhe Shteti i së Drejtës në Kohë Krize

Robert Spano, ish-Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
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Ora 10:40 Pushim për kafe 

Ora 11:00

Diskutim në panel
Këqyrja gjyqësore e masave të emergjencës:

Moderatore: ish-Gjyqtarja Mirjana Lazarova Trajkovska (Maqedonia e Veriut)

1. Rëndësia e shqyrtimit gjyqësor efektiv gjatë kohës së emergjencës – 
Gjyqtarja e GjEDNj-së Anja Seibert-Fohr (Gjermania) 

2. Kuptimi i shqyrtimit gjyqësor efektiv gjatë kohës së emergjencës – kriteret sipas 
Nenit 6 – Gjyqtari i GjEDNj-së Erik Wennerström (Suedia) video link

3. Kuptimi i shqyrtimit gjyqësor efektiv gjatë kohës së emergjencës – kriteret sipas të 
drejtave të tjera të KEDNj-së – Gjyqtari i GjEDNj-së Darian Pavli (Shqipëria)

Ora 11:45 Pyetje dhe kontribute

Ora 12:20 Dreka

Ora 13:30

Diskutim në panel
Këqyrja demokratike e masave të emergjencës

Moderator: ish-Gjyqtari i GjEDNj-së Ledi Bianku (Shqipëria)

1. Kufijtë e këqyrjes gjyqësore dhe nevoja për  mekanizma të tjera efektive për shqyrtimin e 
masave ekzekutive – Gjyqtari i GjEDNj-së Arnfinn Bårdsen, Kryetar i Seksionit (Norvegjia)

2. Kriteri i ligjshmërisë dhe përdorimi i një “procedure në përputhje me ligjin” për të futur masat e 
emergjencës dhe gjendjet e jashtëzakonshme – Gjyqtari i GjEDNj-së Jovan Ilievski (Maqedonia e Veriut)

3. Proporcionaliteti dhe hapësira e vlerësimit që u lejohet qeverive gjatë kohës së 
emergjencës – Gjyqtari i GjEDNj-së Tim Eicke (Mbretëria e Bashkuar)

4. Masat e mbylljes brenda – analizë e praktikës gjyqësore relevante evropiane 
– Gjyqtarja e GjEDNj-së Ivana Jelic (Mali i Zi) video link

Ora 14:15 Pyetje dhe kontribute
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Ora 14:40 Pushim për kafe

Ora 15:00 

Grupet Punuese

Grupi Punues 1: Ngritja e mburojave për të ardhmen e gjyqësorit
Gjyqtarë nga rajoni dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Agjentë të Qeverive dhe 
Ombudspersona do të diskutojnë mësimet kryesore të dala gjatë pandemisë, për të siguruar 
funksionalitetin e vazhdueshëm të gjyqësorit dhe ombudspersonit gjatë periudhave të 
emergjencës dhe për të përmirësuar efikasitetin e gjyqësorit më përgjithësisht.

Moderator: ish-Gjyqtari i GjEDNj-së Ledi Bianku (Shqipëria)

Grupi Punues 2: Balancimi dhe ruajtja e të drejtave të njeriut gjatë kohës së emergjencës
Gjyqtarë nga rajoni dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Agjentë të Qeverive dhe 
Ombudspersona do të diskutojnë këqyrjen e masave të emergjencës gjatë pandemisë, duke 
identifikuar çështjet në të cilat është dashur të balancohen të drejta të shumta, mësimet 
kyçe që kanë dalë dhe praktikat më të mira në lidhje me qasjen e ndërmarrë.

Moderatore: ish-Gjyqtarja e GjEDNj-së Mirjana Lazarova Trajkovska (Maqedonia e Veriut)

Grupi Punues 3: Mbrojtja e të drejtave të njeriut në kohë emergjencash
Përfaqësues të OJQ-ve dhe ekspertë ligjorë do të analizojnë impaktin e pandemisë tek ofrimi i 
shërbimeve të tyre, do të identifikojnë shqetësimet kyçe të klientëve të tyre gjatë pandemisë, dhe do 
të diskutojnë se cilat janë mënyrat që ata/ato i konsiderojnë më efektive që qeveritë të japin llogari.

Moderator: John Stauffer, Drejtor Ligjor dhe Zv/Drejtor Ekzekutiv, Mbrojtësit e të Drejtave Civile

Ora 17:00 Fundi i Ditës 1

Ora 18:15 Pritje me koktej në barin e Hotel Pirro

Ora 19:30 Darka në terracën e restorantit të hotelit
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Dita 2

Ora 9:30 

Shikim i përgjithshëm i diskutimeve në grupet punuese
Raportim nga grupet punuese

Moderator: Gjyqtari i GjEDNj-së Tim Eicke (Mbretëria e Bashkuar) 

Ora 10:45 Pushim për kafe

Ora 11:15

Diskutim në panel
Mësimet e dala – ngritja e mbrojtjeve të ardhshme për gjyqësorin dhe garantimi 
i reagimeve në përputhje me Konventën në kohë emergjencash

Moderator: Robert Spano, ish-Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

1. Politikat e vaksinimit (përvojat nga rajoni dhe analizë e praktikës gjyqësore relevante 
vendase dhe evropiane); ish-Gjyqtari i GjEDNj-së Ledi Bianku (Shqipëria)

2. Masat praktike të marra nga gjykatat për të garantuar vazhdimësinë e operimit të tyre gjatë 
pandemisë – mësimet e nxjerra dhe praktikat më të mira për t’u zbatuar në kontekstin e emergjencave 
dhe jo vetëm; ish-Gjyqtarja e GjEDNj-së Mirjana Lazarova Trajkovska (Maqedonia e Veriut) 

Ora 12:00 Pyetje dhe kontribute

Ora 12:40 
Diskutimet përmbyllëse
Përfundime nga Forumi 

Ora 13:00 Fundi i Forumit

Ora 13:10 Dreka 


