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Forumi i Pestë Vjetor Rajonal për Shtetin e së Drejtës
për Evropën Juglindore

16 dhe 17 mars 2018
Hotel Marriott, Shkup, Maqedoni

Raport

1. Hyrje

Forumi i Pestë Vjetor Rajonal për Shtetin e së Drejtës për Evropën Juglindore u mbajt në datat 16 dhe 17 
mars 2018 në Shkup të Maqedonisë, në Hotel Marriott. 

Forumi, i ngritur nga Qendra AIRE dhe Civil Rights Defenders me mbështetjen e Qeverisë Britanike, 
Suedisë dhe Këshillin Rajonal të Bashkëpunimit, ofron një platformë për promovimin dhe zbatimin e 
Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNj) në të gjithë Evropën Juglindore.  Synimi është 
inkurajimi i bashkëpunimit rajonal për forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të 
njeriut dhe për të ndihmuar vendet e Evropës Juglindore gjatë procesit të integrimit në BE. 

Përqendrimi i Forumit të pestë ishte ndalimi i torturës dhe trajtimit apo ndëshkimit çnjerëzor dhe degra-
dues, të përcaktuar në Nenin 3 të KEDNj-së. 

Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia u përfaqësuan në 
Forum. Pjesëmarrësit nga këto vende përfshinin Gjykatës aktualë dhe të shkuar të Gjykatës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ ose Gjykata), Kryetarë dhe Gjykatë të Gjykatave të Larta dhe Kushtetuese 
kombëtare, Drejtorë të Akademive dhe Institucioneve të Formimit Gjyqësor, Agjentë Qeveritarë përpara 
GJENDJ-së, përfaqësues të OJF-ve dhe ekspertë të njohur ligjorë. 

Gjatë kohëzgjatjes prej një dite e gjysmë, u mbajtën prezantime dhe diskutime në panel dhe u orga-
nizuan grupe pune ndërvepruese, duke u dhënë mundësi pjesëmarrësve për t’u mbledhur dhe për të 
dhënë kontribut.  
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2. Panoramë e rendit të ditës së Forumit

Përfaqësuesit e organizatorëve të Forumit, Biljana Braithwaite, Menaxhere Programi për Ballkanin Perën-
dimor në Qendrën AIRE dhe Goran Miletic, Drejtor Programi për Ballkanin Perëndimor në Civil Rights 
Defenders, mirëpritën pjesëmarrësit në aktivitet. 

Më pas u mbajtën fjalimet e të ftuarve të shquar: Zoran Zaev, Kryeministër i Maqedonisë, Bilen Saliji, 
Ministër i Drejtësisë në Maqedoni, Charles Edmund Garret, Ambasadori Britanik në Maqedoni, dhe 
Mats Staffansson, Ambasadori Suedez në Maqedoni.

Nuala Mole, Juriste e Lartë dhe Themeluese e Qendrës AIRE mbajti fjalën e hapjes.

Latif Huseynov, gjykatës i GJEDNJ-së dhe Ish President i CPT-së iu drejtua Forumit lidhur me rolin e 
Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit apo Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues 
(CPT) dhe ndikimin e punës së CPT-së në kuadrin e të drejtës bazuar në çështje të GJEDNJ-së.  

Katër gjykatës të GJEDNJ-së - Ledi Bianku (Shqipëri), Ksenija Turkovic (Kroaci), Jovan Ilievski (Ma-
qedonia) Nebojsa Vucinic (Mali i Zi), ish gjykatësi Dragoljub Popovic (Serbi), dhe Presidenti i Gjykatës 
Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës Mirsad Ceman përbënë panelin e parë të moderuar nga ish 
gjyqtarja e GJEDNJ-së Mirjana Lazarova Trajkovska (Maqedoni). Dragoljub Popovic moderoi panelin 
e dytë. Panelet trajtuan ndalimin e torturës dhe trajtimin ose ndëshkimin çnjerëzor ose degradues, në 
kuadër të Nenit 3 të KEDNJ-së, veçanërisht lidhur me të drejtën bazuar në çështje të GJEDNJ-së në ven-
det e rajonit, praktikat më të mira, zgjidhjet e mundshme, sfidat a hasura nga gjykatat e Strasburgut dhe 
kombëtare dhe çështjet e ngritura nga Grupet e Punës. Gjykatësit kombëtarë dhe praktikuesit vendas 
patën mundësinë të bëjnë pyetje dhe të ndajnë përvojat e tyre. 
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Më pas, Catharina Harby, Këshilltare e Lartë Drejtësie në Qendrën AIRE lajmëroi ndarjen e të gjithë 
pjesëmarrësve në pesë grupe pune; dy grupe u përbënë nga gjyqtarë të GJEDNJ-së dhe kombëtarë, ku i 
pari diskutoi kushtet e burgimit, ndërsa i dyti detyrimet procedurale në kontekstin e procedimeve penale; 
një grup të përbërë nga Agjentë Qeveritarë që trajtuan ndërgjegjësimin lidhur me çështjet e torturës dhe 
keqtrajtimit; një grup të përbërë nga Qendrat dhe Institucionet e Trajnimit të Gjyqësorit që u përqen-
drua në programet e ardhshme të formimit për pjesëtarët e gjyqësorit; ndërsa grupi i fundit u përbë nga 
përfaqësues të OJF-ve, avokatit të popullit dhe ekspertë ligjorë që diskutuan çështjet kryesore lidhur me 
torturën dhe keqtrajtimin. Të gjitha grupet raportuan gjetjet e tyre në seancën plenare me pjesëmarrjen 
e të gjithë pjesëmarrësve. 

Forumi u mbyll me një përmbledhje të përfundimeve të arritura.
 

3. Fjalimet hapëse

Të gjitha juridiksionet e pranishme këtu sot e kanë Konventën Evropiane të të të 
Drejtave të Njeriut pjesë të kuadrit ligjor vendas dhe të gjitha Kushtetutat tona 
ndalojnë torturën dhe trajtimin çnjerëzor dhe degradues. Megjithatë, fakti që 
këto ndalohen, nuk është në vetvete e mjaftueshme në kuadrin e përmbushjes së 
detyrimeve të përcaktuara nga Konventa, dhe me gjithë praninë e këtyre dispozitave 
në sistemet ligjore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë kryer shumë shkelje 
të Nenit 3. Shumë punë duhet të bëhet akoma për të siguruar zbatimin e plotë të 
ndalimit të torturës në praktikë dhe të gjithë ju keni një rol në këtë kuadër. Kjo është 
arsyeja që na ka mbledhur këtu sot.

Biljana Braithwaite
Menaxhere Programi për Ballkanin Perëndimor në Qendrën AIRE

Kur GJEDNJ-ë shqyrton çështje në kuadrin e Nenit 3, kohëzgjatja e keqtrajtimit, 
aspektet fizike dhe mendore, si dhe seksi, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës 
merren në konsideratë. Mendoj se dy aspekte shpesh harrohen në këtë rajon: viktimat 
dhe aspektet mendore. Në këtë rajon ndodh rëndom që torturën e shohim vetëm 
si incidente për zgjasin për një periudhë të gjatë kohe dhe kur viktima ka dëmtime 
serioze. Shpesh as aspektet mendore nuk merren në konsideratë aq sa duhet. Doja të 
theksoja edhe torturën nga individët e veçantë dhe në këtë kuadër duhet të kujtojmë 
që Shtetet janë përgjegjëse nëse nuk ka reagim të përshtatshëm nga institucionet e 
zbatimit të ligjit. 

Goran Miletic
Drejtor për Evropën në Civil Rights Defenders

Për Maqedoninë, si dhe për të gjitha vendet evropiane, shteti i së drejtës nuk është 
vetëm një frymëzim, por edhe një aspiratë. Në mënyrë që shteti i së drejtës të 
vendoset fuqishëm, qytetarët dhe të GJITHA institucionet shtetërore, dhe jo vetëm 
ato të drejtësisë dhe sigurisë, duhet t’i shërbejnë pikërisht atyre, qytetarëve.

Zoran Zaev
Kryeministër i Republikës së Maqedonisë
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Ka një etje të pashuar për diskutim mbi shtetin e së drejtës jo vetëm në Ballkan, siç 
shihet qartë nga ky Forum, por edhe në botë.   Dhe ka arsye të forta për këtë:  shteti i së 
drejtës është themeli mbi të cilin ndërtojmë dhe zhvillojmë shoqëritë tona demokratike. 
Është themeli i rendit të çmuar ndërkombëtar bazuar në rregulla, pa të cilin bota jonë do 
të ishte shumë me a pasigurt dhe shumë më e rrezikshme. Shteti i së drejtës ka nevojë 
për vëmendje dhe kujdes të vazhdueshëm.

Charles Edmund Garret
Ambasadori Britanik në Maqedoni

Kjo është një nismë tejet unike dhe mbresëlënëse. Ju keni arritur të mblidhni këtu në 
Shkup autoritetet më të larta të gjyqësorit në të gjithë rajonin, si dhe gjyqtarë nga 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut dhe OJF-të për të diskutuar çështjet e të 
drejtave të njeriut dhe disa nga reformat më të vështira në kuadrin e Kapitullit 23, që 
mbase është një nga kapitujt më thelbësorë të procesit të Anëtarësimit në BE. 

Mats Staffansson
Ambasadori Suedez në Maqedoni

Më lejoni t’ju siguroj fuqimisht dhe sinqerisht që ne mbetemi të angazhuar ndaj 
përpjekjeve për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me 
standardet evropiane dhe veçanërisht sa i përket politikës së tolerancës zero ndaj 
torturës dhe formave të tjera të trajtimit çnjerëzor.

Bilen Saliji
Ministër i Drejtësisë i Republikës së Maqedonisë
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4. Fjala e Hapjes nga Nuala Mole, Juriste e Lartë dhe Themeluese e  
 Qendrës AIRE.

Dinjiteti njerëzor është thelbi i idesë së të drejtave 
të njeriut. Çdo qenie njerëzore zotëron vlerë të për-
brendshme thjesht prej faktit që është njeri, që është 
burrë, grua, fëmijë, dikush në vendin e punës, në shkollë, 
një individ në rrugë, i huaj që kërkon mbrojtje dhe mbër-
rin në kufirin tonë, i pandehur i dënuar dhe gjithashtu, 
e mbase akoma më shumë, terrorist, apo pedofil, ose 
terrorist apo pedofil i dyshuar si i tillë. Ata janë njerëzit 
për të cilët mund të jetë shumë e vështirë të respekto-
hen dinjiteti njerëzor, por ky është një atribut që ata e 
gëzojnë vetëm për faktin e thjeshtë që ata janë si ne, 
ata janë qenie njerëzore. 

Prej të gjitha Neneve të KEDNJ-së që lidhen me dinjitetin, ndalimi i torturës është më i rëndësishmi. 
Qëllimi i torturës është që qëllimisht të shkatërrojë, jo vetëm mirëqenien fizike dhe mendore të indi-
vidëve, por në disa raste edhe dinjitetin e komuniteteve të tëra. Kjo çështje shqetëson të gjithë anëtarët 
e familjes sonë njerëzore, sepse vë në dyshim vetë kuptimin e ekzistencës sonë dhe shpresat tona për 
një të ardhme më të shndritshme. 

Shtetet kanë detyrime pozitive dhe negative ndaj qenieve njerëzore, dhe të drejtat duhet të jenë praktike 
dhe të efektshme, dhe jo teorike dhe iluzione. Ligjet duhet të ndiqen nga praktika e zbatuar me përpikëri. 
Nuk mjafton thjesht të kesh ligje. Historia na e ka mësuar këtë në raste të shumta dhe sidomos në hen-
dekun midis fjalëve të Kushtetutës së Regjimit të Vishisë në Francë gjatë Luftës së Dytë Botërore që thoshte 
se “liria dhe dinjiteti i qenie njerëzore janë vlera supreme”, dhe veprimeve të regjimit në kuadrin e pakësimit 
të thellë dhe persekutimit të hebrenjve dhe aktet e dhunës ekstreme ndaj pjesëtarëve të rezistencës. 

Çdo Shtet palë duhet të sigurojë që ndalimi i Nenit 3 të zbatohet. Gjyqtarët duhet të funksionojnë si me-
kanizëm kontrolli për këtë, duke pasur detyrim përmbajtësor dhe procedural.  Zërave të oficerëve të pol-
icisë apo të institucioneve të vuajtjes së dënimit nuk mund t’i jepet më shumë peshë nëse nuk ka prova 
objektive që e justifikojnë këtë peshë. Viktimat e trajtimit të ndaluar shpesh janë shumë të frikësuar për 
t’u ankuar dhe atyre duhet t’u sigurohet siguria. 

Është e rëndësishme të mbajmë mend se ndërkohë që GJENDJ-ja ka diskutuar shpesh përkufizimin e 
torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues, të gjitha këto trajtime sipas Nenit 3 janë absolutisht të nda-
luara në mënyrë të barabartë.

5. Diskutimet Kryesore dhe Përfundimet

5.1 Diskutimet e Panelit me Gjyqtarët nga Gjykata e Strasburgut

Diskutimet në panelin e parë synonin të merrnin në konsideratë të drejtën e bazuar në çështje të 
GJEDNJ-së në vendet e rajonit lidhur me ndalimin e Nenit 3.  

Moderatorja, Mirjana Lazarova Trajkovska, theksoi se Shtetet duhet të jenë të ndërgjegjësuara lidhur 
me nevojën për mbrojtjen e qenieve njerëzore nën kontrollin e forcave të armatosura dhe policisë, si dhe 
nevojën për t’i mbrojtur ato nga individë të veçantë. Gjykimi i Dhomës së Madhe në çështjen El-Mas-
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ri k. Maqedonisë, 13 dhjetor 2012 ka theksuar detyrimet pozitive si dhe ato negative të Shtetit për të 
mbrojtur individët nga keqtrajtimi, cilido qoftë burimi i këtij trajtimi. Gäfgen k. Gjermanisë më 1 qershor 
2010 demonstroi natyrën e KEDNJ-së si një instrument i gjallë dhe vendosi standarde të reja lidhur me 
kërcënimin e torturës.  

Gjyqtar Bianku tha se Shqipëria nuk ka pasur raste të Nenit 3 të ngritura kundër saj dhe se kjo ishte 
e habitshme duke marrë në konsideratë problematikat e theksuara në raportet e CPT-së dhe gjetjet e 
avokatit shqiptar të popullit gjatë projekteve afatgjata të përqendruara tek institucionet e vuajtjes së 
dënimit. Në çështjen Kaciu dhe Kotori k. Shqipërisë, datë 9 dhjetor 2013, GJEDNJ-ja vërejti një shkelje 
përmbajtësore dhe procedurale të Nenit 3. Aplikantët i ishin nënshtruar torturës dhe dëshmitë e tyre 
u përdorën gjithsesi në gjykatë. Kjo është në shkelje të qartë të parimeve të Othman (Abu Qatada) k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 17 janar 2012. Opinioni kundërshtues i Gjyqtarit Bianku në çështjen Kotorri erdhi 
si pasojë e standardeve të provave të aplikuara. 

Për sa i përket temës së trajtimit mjekësor u trajtuan Dybeku k. Shqipërisë, 18 dhjetor 2007 dhe Grori k. 
Shqipërisë, 7 korrik 2009. CPT-ja dhe avokati i popullit luajtën një rol të rëndësishëm dhe në këto çështje 
u gjetën shkelje. Për sa i përket anës procedurale të Nenit 3, Gjyqtar Bianku citoi Pihoni k. Shqipërisë, datë 
13 shkurt 2018. Në këtë çështje u gjet një shkelje procedurale e lidhur me peshën e padrejtë që po i jepej 
dëshmisë së oficerit të policisë dhe dështimin për të informuar aplikantin për procesin e hetimit. Gjyqtari 
Bianku trajtoi edhe çështjen e ekstradimit në kuadrin e çështjes Rrapo k. Shqipërisë, datë 25 shtator 2012. 
Është shumë e qartë që një person nuk duhet të ekstradohet pa analizuar rrezikun që lind në kuadrin e 
Nenit 3. 

Gjyqtari Turkovic përdori Mursic k. Kroacisë, 20 tetor 2016,për të shpjeguar arsyetimin e GJEDNJ-së 
lidhur me mbipopullimin e institucioneve të vuajtjes së dënimit dhe nëse kishte apo nuk kishte shkelje 
në këtë rast. Hapësira prej katër metra katrorë ishte një presupozim i fuqishëm, por që hidhet poshtë, 
sepse duhet të merren në konsideratë edhe kushte të tjera. Gjyqtari Turkovic trajtoi masën e forcës që 
mund të përdoret kundër një të dyshuar gjatë ndalimit të tij/saj. E gjithë forca e përdorur duhet të jetë e 
nevojshme, jo e tepërt dhe në përpjesëtim të drejtë. 
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Në çështjen M dhe M k. Kroacisë, datë 3 shtator 2015, GJEDNJ-ja trajtoi çështjen e abuzimit me fëmijën 
të kryer nga një baba.Dy opinione kundërshtuese thanë se kjo duhet të trajtohet në kuadrin e Nenit 8, 
por shumica arriti në përfundimin se çështja duhet trajtuar bazuar në Nenin 3. Në çështjen Škorjanec k. 
Kroacisë, 28 mars 2017, GJEDNJ-ja tregoi se KEDNJ-ja është një instrument i gjallë. Kjo çështje përfshiu 
diskriminimin me shoqërim, që nuk njihet shpesh si vepër penal me bazë urrejtjen në rajon. 

Gjyqtari Iliesev theksoi disa gjykime karakteristike në të cilat GJEDNJ kishte gjetur shkelje. Në shumë 
çështje maqedonase, përfshirë Sulejmanvo k. Maqedonisë, 24 prill 2008, u gjet një shkelje e detyrimeve 
procedurale. Në Hajrulahu k. Maqedonisë, 29 tetor 2015, aplikanti u arrestua bazuar në dyshime për ter-
rorizëm. Ai pretendoi se nën dhunën e policisë ishte detyruar të bënte deklarata dhe se plagët e tij ishin 
të dukshme gjatë seancave përpara gjyqtarit hetues. GJEDNJ-ja arriti në përfundimin se nuk u arrit të 
sigurohej një arsyetim i mjaftueshëm dhe bindës për rrethanat e vërteta në të cilat ishin marrë plagët 
dhe për arsyet se përse nuk ishin ndërmarrë veprime kundër prokurorit publik. Prokurori kishte qenë i 
pranishëm kur aplikanti informoi gjyqtarin hetues lidhur me dhunën e policisë. Në këtë çështje u gjykua 
se kishte shkelje të Neneve 3 dhe 6. 

Në Asllani k. Maqedonisë, 10 dhjetor 2015, aplikanti pretendoi se ishte sulmuar nga një oficer policie gjatë 
një interviste në stacionin e policisë. Aplikanti bëri të ditur identitetin e oficerit në fjalë, mori një raport 
mjekësor për plagët e mara dhe ngriti padi penale. GJEDNJ-ja arriti në përfundimin se barra e provës 
binte tashmë mbi autoritetet shtetërore për të siguruar një arsyetim të mjaftueshëm dhe bindës se përse 
një person që gëzonte shëndet të mirë përpara ndalimit ose heqjes së lirisë kishte plagë të mara pas 
lirimit. El-Masri k Maqedonisë, 13 dhjetor 2012, është e vetmja çështje nga Maqedonia që është marrë në 
shqyrtim nga Dhoma e Madhe. U gjykua se kishte shkelje të ndalimit të torturës për aplikantin që ishte 
mbajtur në izolim në një hotel. Ai kishte qenë në një gjendje të vazhdueshme frike për shkak të pasigurisë 
së fatit të tij. Ai i ishte dorëzuar agjentëve të huaj, çka e kishte vënë përballë rreziqeve të mëtejshme. 

Gjyqtari Vucinic theksoi se edhe pse nuk ka pasur shumë gjykime kundër Malit të Zi lidhur me Nenin 3, 
kjo nuk do të thotë se situata në Malin e Zi është ideale. Bulatović k. Malit të Zi, 22 korrik 2014, kishte të 
bënte me detyrime pozitive lidhur me kushtet e papërshtatshme në burgje. 15 ose 16 persona mbaheshin 
në 25 metra katrorë sipërfaqe. Kishte mungesë të ujit të pijshëm, ajrit të cilësisë së përshtatshme dhe 
nuk jepej koha e duhur në ambiente të jashtme. 

Milić dhe Nikezić k. Malit të Zi, 28 prill 2015, dhe Siništaj k. Malit të Zi, 24 nëntor 2015, kishin të bënin me 
mos ndëshkimin. Në çështjen Milić kishte pasur përdorim force nga rojet e burgut kundër dy të burgo-
surve. Përdorimi i forcës duhet të jetë i nevojshëm dhe në përpjesëtim të drejtë dhe me synim të ligjshëm, 
për të siguruar rendin dhe paqen në burg, për parandalimin e krimit, etj. Autoritetet kishin përdorur forcë 
që kishte shkaktuar lëndimin e të burgosurve. Në këtë rast nuk ishte dhënë asnjë shpjegim përse ishte 
përdorur forca dhe nëse kjo ishte në përpjesëtim të drejtë, kështu që u gjykua se kishte shkelje përmba-
jtësore. Nuk ishte ndërmarrë asnjë hetim i përshtatshëm dhe u gjykua se kishte një shkelje të aspektit 
procedural të Nenit 3. Në çështjen Siništaj u gjykua se kishte shkelje përmbajtësore dhe procedurale në 
lidhje me një aplikant. Në Malin e Zi ka një problem sistematik që lidhet me sjelljen e autoriteteve pol-
icore dhe të burgjeve në situata të veçanta, kur individët mbahen në burgim ose kur është i nevojshëm 
përdorimi i forcës për të siguruar rendin dhe disiplinën. Detyra e kryerjes së një hetimi të efektshëm 
është jetike. 

Gjykatësi Popovic tha se përgjithësisht në Serbi nuk ka shumë çështje të lidhura me burgjet. Megjithatë, 
kjo nuk do të thotë se nuk ekzistojnë situata ankesash në kuadrin e KEDNJ-së dhe se arsyeja për këtë 
mospërputhje duhet të hulumtohet. Në Hajnal k. Serbisë, 19 qershor 2012, aplikanti kishte deklaruar se 
ishte analfabet. Por ama kishte një dokument nga faza e marrjes së tij në pyetje që ishte i nënshkruar 
me emrin e tij. Atij nuk i ishte lejuar këshillimi me një avokat përgjatë gjithë procedurës. Më pas ai ishte 
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akuzuar për vepra penale dhe gjatë seancës kryesore ai ngriti pretendime se e kishin abuzuar, por kjo u 
hodh poshtë nga gjykata. Ai nuk kishte një raport mjekësor, por avokati i tij mund të vërtetonte plagët. 
Në këtë rast u gjykua se kishte shkelje procedurale. Në Krsmanović k. Serbisë, 19 dhjetor 2017, aplikanti 
pretendoi se ishte torturuar në stacionin e policisë. Ai kishte një raport mjekësor. U hap një hetim, por 
as aplikanti, as e ëma e tij nuk u lejuan të marrin pjesë aktivisht. Hetimi nuk arriti as të evidentonte kush 
ishte i pranishëm në stacionin e policisë në ditën në fjalë. Në këtë rast u gjykua se kishte shkelje.

Në Milanovic k. Serbisë, 14 dhjetor 2010, aplikanti ishte anëtar i një pakice fetare dhe jetonte në një qy-
tezë. Ai kishte vuajtur abuzim të përsëritur për shkak të besimit të vet fetar. Atë e kishin sulmuar për 
vite me radhë, dhe shpesh sulmet kishin ndodhur në kohën e festave fetare të krishtera. Ai besonte se 
përgjegjëse ishte një organizatë e krahut të djathtë. Ai ngriti ankesë në polici dhe policia kishte nisur 
hetimet. Nuk ishte bërë asnjë përcaktim lidhur me personat që mund të ishin përgjegjës. Plagët e mara 
nga aplikanti ishin serioze dhe të rënda, dhe u gjykua se kishte shkelje të Nenit 3 dhe gjithashtu Nenit 14. 
Në çështjen Dekić dhe të Tjerë k. Serbisë, 29 prill 2014, nuk u gjetën shkelje. Aplikanti kishte ngritur akuza 
kundër policisë për rrahje. Hetimi i kryer kishte marrë në konsideratë të gjitha faktet përkatëse dhe ishin 
marrë në pyetje edhe dëshmitarët nga avokati mbrojtës, dhe ishin ndjekur procedurat. 

Gjyqtari Mirsad Ceman trajtoi çështjen Al Husin k. Bosnje Hercegovinës, 7 shkurt 2012, që ngriti çësht-
jen e ekstradimit. Ai gjithashtu foli për Rodić k. Bosnje Hercegovinës, 27 maj 2008, ku GJEDNJ-ja kishte 
vendosur lidhur me një shkelje të detyrimit pozitiv për të siguruar kushte të përshtatshme në burgje. 
Kjo çështje kishte të bënte me persona të dënuar për krime kundër popullatës civile boshnjake, të cilët 
burgoseshin në të njëjtat ambiente me popullatën në fjalë.  Në këtë rast ishin kryer sulme fizike dhe psi-
kologjike. Gjyqtari Ceman gjithashtu ngriti çështjen e Palić k. Bosnje Hercegovinës, 15 shkurt 2011, në të 
cilën bashkëshortja e një komandanti që ishte kapur dhe ekzekutuar, nisi një procedurë për të marrë in-
formacion rreth vdekjes së tij dhe mori kompensim. Në këtë rast u gjykua se nuk kishte shkelje. U gjykua 
se Shteti kishte ndërmarrë veprime pozitive për të përmbushur detyrimet e veta.

Diskutimi i panelit të dytë u orientua drejt trajtimit të çështjeve të ngritura nga Grupet e Punës, 
praktikat e mira, dhe zgjidhjet e mundshme për çështjet e ngritura në kuadrin e së drejtës bazuar në 
çështje dhe sfidat e hasura nga gjykata e Strasburgut dhe gjykatat kombëtare. Salla u hap për pyetje 
nga ana e pjesëmarrësve në Forum. Çështjet kyçe janë përmbledhur më poshtë. 

• Rëndësia e Mekanizmave Kombëtarë të Parandalimit (MKP) dhe shkalla e bashkëpunimit dhe këshil-
limit me to nga ana e CPT-së. 

• Parimi i subsidiaritetit dhe kërkesa për bashkëpunim midis të gjitha aktorëve në shkallë kombëtare, 
përfshirë policinë, mjekët, prokurorët, psikiatrat. 

• Supozimi i përputhshmërisë në situatat e kërkesave për ekstradim midis anëtarëve të Këshillit të 
Evropës dhe përse ky bashkëpunim nuk funksionon gjithmonë; barra e provës i mbetet aplikantit që 
duhet të sigurojë prova të kushteve të burgjeve dhe keqtrajtimit.  

• Detyrimi i prokurorëve dhe gjykatave vendase për të vepruar kur kanë arsye të bazuara për të besuar 
se ka pasur keqtrajtim të ndaluar, për shembull, plagë të dukshme të mara nga një individ që po pro-
cedohet nga ta. Kjo, edhe kur nuk ka një ankesë nga individi në fjalë. 

• Rëndësia e sigurive në të drejtën penale të vendit kundër trajtimit të ndaluar, dhe çështjet që amnis-
titë dhe periudhat përkatëse të kufizimit mund të paraqesin për korrigjimet e efektshme. 

• Problematikat si pasojë e mbipopullimit të burgjeve.
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6. Roli i CPT-së dhe ndikimi i punës së tij në kuadrin e të drejtës së bazuar  
 në çështje të GJEDNJ-së, Gjyqtar Latif Huseynov, gjyqtar i GJEDNJ-së  
 (Azerbajxhan) dhe ish President i CPT-së.  

CPT-ja ka një mandat për të vizituar çdo vend 
ku një individi i hiqet liria nga ana e autoriteteve 
publike. Kjo mund të përfshijë, por nuk kufizo-
het në, stacionet e policisë, burgjet, qendrat e 
ndalimit për imigracionin, institucionet psiki-
atrike, shtëpitë e kujdesit shoqëror, ambientet 
ushtarake të burgimit, dhe mjetet apo avionët e 
transportimit të të burgosurve që kryejnë “flu-
turimet e kthimit” për personat që largohen në 
këtë mënyrë. 

Përmes vizitave, CPT-ja ekzaminon trajtimin dhe 
kushtet e burgimit të personave të cilëve u është 
hequr liria. Komiteti kryen edhe vizita periodike, 
edhe vizita rastësore. CPT-ja nuk ka funksion gjy-
qësor ose thuajse-gjyqësor, kështu që nuk ekzaminon ankesat dhe nuk ia transmeton ato GEDNJ-së ose 
organeve të tjera të Këshillit të Evropës. Megjithatë, ankesat mund të rezultojnë në reagimin e CPT-së, 
që mund të vendosë të vizitojë institucionin në fjalë. Veprimtaritë e CPT-së për evidentimin e fakteve 
kanë tipare të përcaktuara: ai nuk angazhohet në përcaktimin në nivel mikro nëse ka ndodhur apo jo një 
abuzim i caktuar, por ka një përgjegjësi më të gjerë për të vërtetuar nëse ka kushte apo rrethana të përg-
jithshme ose të veçanta që kanë gjasa të përkeqësohen deri në arritjen e keqtrajtimit të ndaluar. 

CPT-ja është organi kuç që që vendos standardet në Evropë për parandalimin e keqtrajtimit. Standardet e 
CPT-së shtrihen përtej të drejtës bazuar në çështje të GJEDNJ-së. Kjo ndodh sepse CPT-ja ka një mandat 
parandalues dhe sepse përqendrohet tek partneritetet për parandalimin e keqtrajtimit. Nëse një vend 
nuk bashkëpunon ose nuk ka përputhshmëri me rekomandimet e CPT-së, Komiteti mund të vendosë të 
shpallë një deklaratë publike, duke shënuar që bashkëpunimi nuk po ndodh. Në 30 vite punë, janë lësh-
uar vetëm tetë deklarata të tilla. 

Puna e CPT-së ka pasur ndikim të konsiderueshëm në të drejtën bazuar në çështje të Gjykatës. Shpesh, 
kur një aplikim i dorëzuar në GJEDNJ ngre akuza mbi kushtet materiale ose kujdesin shëndetësor, Gjyka-
ta i referohet raporteve të CPT-së. Megjithatë, ajo nuk ndjek domosdoshmërish gjetjet e CPT-së, duke 
qenë se ato kanë vlerë provuese, por jo shtrënguese për Gjykatën. Ndërkohë që standardet e CPT-së nuk 
janë ligjërisht shtrënguese, ato janë bërë të tilla në shumë aspekte pas zbatimit të këtyre standardeve 
nga GJEDNJ-ja.

7. Grupet e Punës 

7.2.1 Grupi i Punës 1A - Gjyqtarë nga GJEDNJ dhe gjyqtarë kombëtarë - kushtet e burgimit, përfshirë 
detyrimet pozitive të Shteteve për të siguruar përputhshmërinë e tyre me standardet e përcaktuara 
nga CPT-ja 

Grupi diskutoi standardet dhe kushtet materiale të burgjeve, përfshirë liridaljen në ajër të pastër, ush-
trimet fizike, mundësinë për shoqërizim, për të takuar familjen, dhe avokatët. U diskutuan gjithashtu 
popullimi, mbi-popullimi dhe pastërtia. U diskutuan edhe zgjidhje për mbi-popullimin, si qëndrimi më 
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pak kohë në qeli. Shtetet duhet të pranojnë që këto çështje nuk vlejnë vetëm për ata që janë në burg, 
por edhe ata në qendrat e ndalimit të imigrimit, zonat e transitit dhe kontrollet në kufi, si dhe qendrat e 
riedukimit për të mitur dhe për personat në qendrat e burgimit të shëndetit mendor. Këto çështje mund 
të ngrihen në të gjitha ambientet kur një personi i hiqet liria. 

7.2.2 Grupi i Punës 1B - Gjyqtarë nga GJEDNJ-ja dhe gjyqtarë kombëtarë - detyrimet procedurale 
për të hetuar me efektshmëri pretendimet për keqtrajtim dhe përdorimi i provave të marra shkelje të 
Nenit 3 gjatë procedimeve penale. 

Grupi diskutoi elementet e një hetimi të efektshëm, përfshirë rëndësinë e strukturave të pavarura që tra-
jtojnë pretendimet, dhe rolin e avokatit të popullit. Gjyqtarët diskutuan statusin e ndryshëm të KEDNJ-së 
në sisteme të ndryshme ligjore vendase. Në disa raste, KEDNJ-ja mbizotëron mbi kushtetutën e vendit, 
ndërsa në raste të tjera ajo qëndron poshtë kushtetutës në hierarkinë ligjore. Por në modelin gjerman, 
për shembull, KEDNJ-ja ka vlerë të barabartë me kushtetutën. Marrëdhënia midis KEDNJ-së dhe Kartës 
Evropiane për të Drejtat Themelore u trajtua gjithashtu. Gjykata Evropiane e Drejtësisë konsideron se 
KEDNJ-ja siguron udhëzim dhe nga ana e saj GJENDJ-ja i referohet standardeve të GJED-së, kështu që 
ka ndërthurje mes tyre. 

7.2.3 Grupi i Punës 2 - Agjentët Qeveritarë - ndërgjegjësimi për torturën dhe çështjet e keqtrajtimit.

Grupi vuri në dukje nevojën që agjentët qeveritarë të jenë më të pranishëm në shoqëri dhe të ndërg-
jegjësojnë rreth të drejtës së GJEDNJ-së. Agjentët qeveritarë kanë nevojë për një strukturë më të qën-
drueshme dhe status të pavarur. Paraqitja e një sistemi për monitorimin e të drejtës bazuar në çështje 
të KEDNJ-së duke ngritur njësi të veçanta organizative në gjykatat vendase do të ishte e dobishme, dhe 
në grupin e punës u diskutuan shembujt dhe projektet ekzistuese. Diskutimet e përbashkëta duhet të 
kryhen më shpesh, përfshirë me përfaqësues të Ministrive të Brendshme, prokurorive publike, gjykatave 
vendase, agjentë qeveritarë dhe anëtarë të tjerë të institucioneve ku mund të ndodhin shkeljet. Një nga 
sfidat kryesore të perceptuara ishte nevoja për të ndryshuar pikëpamjen e administratave, gjyqësorëve, 
dhe prokurorive kombëtare lidhur me GJEDNJ-në dhe të drejtën e saj bazuar në çështje. Kjo duhet të 
lehtësohet përmes formimit në fakultetet e drejtësisë, si dhe formimit të gjykatësve dhe zyrtarëve. 



Fifth Annual Regional Rule of Law Forum for South East Europe11/13

7.2.4 Grupi i Punës 3 - Qendrat dhe Institucionet e Formimit Gjyqësor - programet e ardhshme të 
formimit për anëtarët e gjyqësorit.

Grupi ra dakord të vijonte përmirësimin e punës për shkëmbimin e ndërsjellë të kurrikulave. Tryezat 
e punës për prokurorët, gjykatësit, si dhe mundësisht, oficerët e policisë u konsideruan si mënyra të 
efektshme për trajnim. Çështjet e veçanta të diskutuara nga grupi i punës ishin lufta kundër korrupsionit 
dhe pastrimit të parave. U arrit në përfundimin se do të ishte mirë të përdoreshin më shumë ekspertët 
mjeko-ligjorë. Në trajnime duhet të trajtohet aplikimi praktik i dispozitave të KEDNJ-së. Duhet ndërmar-
rë një analizë e trajnimeve për të vlerësuar efektshmërinë gjatë periudhave të caktuara. Në këtë kuadër, 
baza e të dhënave e të drejtës bazuar në çështje për Evropën Juglindore u konsiderua veçanërisht e 
rëndësishme, po ashtu si edhe lidhjet e saj me të drejtën kombëtare bazuar në çështje, që mirëmbahen 
nga Akademitë Gjyqësore. Midis shkollave dhe akademive duhet të ketë shkëmbim informacioni. 

7.2.5 Grupi i Punës 4 - Përfaqësuesit e OJF-ve, avokatit të popullit dhe ekspertët ligjorë - sfidat krye-
sore lidhur me torturën dhe keqtrajtimin.  

Grupi i fundit ngriti çështjet e mos ndëshkimit të oficerëve të policisë dhe zyrtarëve shtetërorë për sjell-
jen e tyre gjatë marrjes në pyetje; kushtet materiale në institucionet e burgimit; trajtimin e të burgosurve 
me aftësi të kufizuara dhe mungesën e trajtimit të përshtatshëm mjekësor për ta; detyrimet pozitive 
përmbajtësore të Shtetit për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje dhe individët LGBT; dhe mungesën 
e përputhshmërisë me detyrimet procedurale, përfshirë mungesën e bashkëpunimit midis organeve 
shtetërore. Zgjidhjet e diskutuara ishin ndryshimi i qëndrimeve shoqërore (për të ndihmuar me mung-
esën e veprimit nga policia lidhur me dhunën në familje dhe dhunën kundër individëve LGBT), nismat e 
ngritjes së kapaciteteve për gjyqësorin dhe zyrtarë të tjerë të zbatimit të ligjit, përdorimi i standardeve 
të CPT-së, përfshirja strategjike e OJF-ve në çështje gjyqësore dhe përdorimi më i madh i procedurës së 
gjykimeve pilot të GJEDNJ-së. 

8. Botimet 

Në Forum u përgatitën dhe u paraqitën tre botime që iu dhanë me vete pjesëmarrësve. Botimet u mundë-
suan në anglisht, serbo-kroatisht, maqedonisht dhe shqip dhe është qëllimi i organizatorëve që këto 
botime të ofrojnë një instrument të dobishëm dhe të jenë pikë reference gjatë punës praktike. 

‘Drejt një Zbatimi më të Efektshëm Kombëtar të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut - Ud-
hëzues për Parimet dhe Konceptet Kyçe të Konventës dhe përdorimi i tyre në Gjykatat Vendase’ 

Ky udhëzues synon të ndihmojë procesin e zbatimit të efektshëm të KEDNJ-së në nivel kombëtar. Kjo 
është jetike për funksionimin e sistemit të Konventës, si dhe që individët të gëzojnë të drejtat e tyre. 
Megjithatë, ky proces varet nga një njohuri dhe kuptim i përgjithshëm i të drejtave të Konventës dhe 
njohuria për jurisprudencën e Gjykatës. Gjykatësit kombëtarë do të jenë të aftë t’i japin efekt të dre-
jtave të mbrojtura në nivel kombëtar vetëm nëse ata njohin dhe kuptojnë të drejtën bazuar në çështje 
të Gjykatës. Udhëzuesi do të ndihmojë gjykatësit kombëtarë të aplikojnë të drejtën e bazuar në çështje 
të Konventës në gjykimet e tyre vendase. Ai përmban gjithashtu një hyrje të shkurtër dhe një panoramë 
të përgjithshme të KEDNJ-së, koncepteve të saj kyçe, një ide të sistemit për të çuar çështjet në GJEDNJ 
dhe një marrje në konsideratë të thelluar të parimeve dhe udhëzimeve për aplikimin e jurisprudencës së 
GJEDNJ-së në vendim marrjen vendase.
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‘Ndalimi i Torturës Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor apo Degradues - Një Panoramë e jurispru-
dencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut’

Ky botim ofron një narrativë dhe panoramë të jurisprudencës së aplikueshme lidhur me temën e fo-
rumit të këtij viti - Ndalimi i Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor apo Degradues. Manuali 
mbulon një sërë çështjes, si: përkufizimet e përfshira në Nenin 3, detyrimet pozitive dhe procedurale të 
Shteteve për të hetuar pretendimet për trajtim të ndaluar, dhe detyrimet përmbajtësore të Shteteve lid-
hur me trajtimin e personave në burgim. Më tej, përfshihet edhe një analizë e zgjeruar e jurisprudencës 
së GJEDNJ-së dhe një përmbledhje të së drejtës përkatëse të bazuar në çështje. Thelbi i botimit është të 
ofrojë qartësime dhe një hulumtim të thjeshtë të jurisprudencës së GJEDNJ-së, me shpresë që ai do të 
ndihmojë në tejkalimin e sfidave të zbatimit të Konventës me të cilat përballet rajoni sot.

‘E Drejta e Kohëve të Fundit e Bazuar në Çështje e Kon-
venta Evropiane e të Drejtave të Njeriut sa i përket 
Shqipërisë, Bosnje Hercegovinës, Kroacisë, Maqedo-
nisë, Malit të Zi dhe Serbisë’

Botimi përmban një panoramë të çështjeve që janë sjellë 
në GJEDNJ nga secili vend, së bashku me një përmbledhje 
të shkurtër të çështjeve që janë më të rëndësishme. Për 
shkak të trashëgimisë së përbashkët ligjore të vendeve të 
rajonit, shumë nga sfidat e hasura janë të ngjashme, kësh-
tu që të mësohet rreth jurisprudencës nga vende të tjera të 
rajonit është veçanërisht e dobishme.

PËRMBLEDHJE DHE PËRFUNDIME

• Ndalimi i torturës dhe keqtrajtimit është një nga të drejtat themelore të përmbajtura në KEDNJ, por 
ekzistenca e ndalimit në legjislacionin kombëtar nuk është, në vetvete, e mjaftueshme për të përm-
bushur detyrimet e vendosura nga Konventa. 

• Shtetet kanë detyrime negative dhe pozitive për të parandaluar keqtrajtimin dhe për të hetuar me 
efektshmëri pretendimet për keqtrajtim. 

• Fakti që disa vende në rajon nuk kanë shumë gjykime të lidhura me Nenin 3 ku vendimet e GJEDNJ-së 
janë kundër tyre, nuk do të thotë se tortura dhe keqtrajtimi nuk ekzistojnë.  

• Të gjithë aktorëve vendas, si policia dhe drejtuesit e burgjeve duhet të bëhen palë në respektimin e të 
drejtave në kuadrin e Nenit 3. Duhet të vihet në punë i gjithë zinxhiri i drejtësisë penale. 

• Mundësia e një avokati për individët e ndaluar nga policia luan një rol kyç në parandalimin e trajtimit 
të ndaluar gjatë momenteve të para të burgimit dhe inkurajon hetimin e të gjitha pretendimeve të 
ngritura apo plagëve të dukshme. 

• Puna e CPT-së është jetike për monitorimin e vendeve të burgimit dhe përcaktimin e standardeve dhe 
GJEDNJ-ja i referohet shpesh raporteve të tij. 

• Bashkëpunimi midis një sërë organesh shtetërore sa i përket detyrimit procedural për të hetuar, është 
i nevojshëm për t’i bërë këto hetime të efektshme dhe që ato të jenë në përputhje me Nenin 3.
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• Institutet e formimit gjyqësor duhet të vijojnë të ofrojnë formim gjithëpërfshirës për gjykatësit dhe 
prokurorët lidhur me të gjitha aspektet përkatëse të Nenit 3 dhe duhet të zhvillojnë mekanizma për 
vlerësimin e efekteve të këtyre trajnimeve gjatë një periudhe kohe. 

• OJF-të mund të ndihmojnë më zbatimin e efektshëm vendas të Konventës duke u përfshirë në çësht-
je gjyqësore strategjike. 

9. Falënderime

Civil Rights Defenders dhe Qendra AIRE dëshirojnë të shprehin falënderime të veçanta për të gjithë ata 
që e bënë të mundur këtë Forum: Qeverinë Britanike, Qeverinë Suedeze dhe Këshillin e Bashkëpunimit 
Rajonal për njohjen e rëndësisë së punës sonë dhe për sigurimin e mundësive për ta çuar atë përpara; 
gjyqtarët nga rajoni që janë pjesë e GJEDNJ-së, që kanë qenë të përfshirë ngushtësisht në planifikimin e 
aktivitetit dhe që mbështesin integrimin evropian të vendeve aspirante në rajon; dhe të gjithë pjesëmar-
rësit për përfshirjen dhe kontributin e tyre. Aktualisht po ngrihet një faqe interneti për Forumin për Shte-
tin e së Drejtës në të gjitha gjuhët e rajonit. Kjo faqe do të ketë materiale nga të pestë vitet e fundit, 
përfshirë rendet e ditës, raportet dhe botimet.

10. Forumi për Shtetin e së Drejtës 2019

Ky raport do të botohet dhe do t’i qarkullohet të gjithë pjesëmarrësve. Mirëpresim reagimin tuaj lidhur 
me përmbajtjen dhe formatin gjatë muajit në vijim, që do të na ndihmojë të kemi sukses në Forumin e 
vitit 2019. Ju lutemi të kontaktoni CRD dhe Qendrën AIRE me sugjerimet tuaja. Bazuar në këto reagime, 
organizatorët do të propozojnë tema për forumin e vitit të ardhshëm. Do të hapet një këshillim për për-
zgjedhjen.

Ju falënderojmë të gjithëve për kontributin tuaj. 

Në pritje për t’u mbledhur përsëri në vitin 2019.


