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1. AKRONIME

BE   Bashkimi Europian

CCBE  Kodi Etik i Këshillit të Avokatëve dhe Shoqatave Ligjore Europiane

GjEDNj  Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut 

KE   Këshilli i Europës

KEDNj  Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut 

KLD  Këshilli i Lartë i Drejtësisë

OSFA  Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
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2. HYRJE

Shqipëria ka bërë përpjekje të rëndësishme për përafrimin e legjislacionit shqiptar me 
atë europian dhe standartet e Këshillit të Europës (KE) me synim përmirësimin e situatës 
së të drejtave të njeriut. Gjatë këtyre 23 viteve të, respektimi i të drejtave të njeriut ka 
njohur progres në aspektin ligjor, institucional dhe atë financiar. Megjithatë, progresi i 
mëtejshëm në respektimin më të mirë të të drejtave të njeriut përbën ende prioritet për 
zhvillimin dhe konsolidimin e demokracisë, si një ndër kriteret kryesore për integrimin 
në strukturat euro-atlantike. Në sistemin ligjor shqiptar, Konventa Europiane e të Drejtave 
të Njeriut (KEDNj) është pjesë e legjislacionit të brendshëm dhe gëzon epërsi menjeherë 
pas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. KEDNj shërben si një standart minimum i 
të drejtave, gjë e cila nuk e pengon shtetin shqiptar të ndërmarrë masa për garantimin dhe 
respektimin e tyre në një nivel më të lartë. Ndonëse, në përgjithësi kuadri ligjor shqiptar 
është në përputhshmëri me frymën e KEDNj mbetet problem zbatimi në praktikë i tij.   

KEDNj është dokumenti më me vlerë i krijuar në kuadër të Këshillit të Europës (KE), për 
të cilin mbrojtja dhe emancipimi i të drejtave të njeriut përbën themelet e demokracisë 
dhe garantimi i tyre kërkon angazhimin e përbashkët të të gjithë shteteve anëtare. KEDNj 
është një instrument i “gjallë”, dinamik gjithmonë e në përsosje. 

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (GjEDNj) është shndërruar në një mjet efektiv 
për mbrojtjen dhe garantimin në mënyrë të paanshme dhe të pavarur të të drejtave të 
njeriut në rang ndërkombëtar. Shqyrtimi i shkeljeve të të drejtave të njeriut pranë kësaj 
Gjykate konsiderohet si mjeti i fundit për ndalimin e shkeljes dhe rivendosjen në vend 
të të drejtave të individit të dëmtuar. Për këtë qëllim, interesi më i lartë i Gjykatës së 
Strasburgut është mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe angazhimi i shteteve për reformimin 
dhe përmirësimin e sistemit të tyre të brendshëm në funksion të tij. Mekanizmi mbikqyrës 
i KEDNj dhe karakteri suplementar i saj veçohet për fuqinë e madhe dhe efikasitetin e 
instrumentave që përdor, për inkurajimin dhe nxitjen e forcimit të kapaciteteve të shteteve 
anëtare për mbrojtjen e të drejtave në nivel kombëtar. Jurisprudenca e pasur e GjEDNj 
duhet të njihet dhe të zbatohet nga shtetet anëtare në sistemet e brendshme kombëtare.  

Përsa i takon kontekstit shqiptar, GjEDNj përfaqëson një përvojë të re, e cila nuk njihet sa 
dhe siç duhet nga ana e institucioneve shtetërore në përgjithësi dhe qytetarët në veçanti. 
Megjithatë, vihet re se aksesi i qytetarëve shqiptarë ndaj GjEDNj ka ardhur duke u rritur, 
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për shembull, gjatë vitit 2012 janë paraqitur përpara GjEDNj 111 aplikime të cilat kanë 
përfunduar me krijimin e trupës gjyqësore.1 Informimi dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë 
shqiptare mbi GjEDNj, si një instrument ndërkombëtar efikas në mbrojtje të të drejtave 
të njeriut, ka filluar të japë efektet në numrin e çështjeve të paraqitura përpara saj. 
Gjithashtu, edhe shoqëria civile është më shumë e sensibilizuar për rolin e saj në mbrojtje 
të të drejtave të njeriut pranë këtij mekanizmi. Ndonëse iniciativat në këtë drejtim janë 
embrionale, ato janë premtime për të ardhmen e afërt. 

Aktualisht, shteti shqiptar është penalizuar për vonesat në zbatimin dhe mosrespektimin 
e vendimeve të GjEDNj, sidomos në lidhje me të drejtën e pronësisë dhe të drejtën për 
proces të rregullt ligjor, të cilat vazhdojnë të jenë disa nga çështjet me shqetësuese. 
Autoritetet shqiptare nuk kanë ndërmarrë reformat e nevojshme ligjore dhe administrative 
për adresimin e shkeljeve të konstatuara nga GjEDNj, sidomos sa i takon përmirësimit 
të legjislacionit të kthimit të pronave apo shpronësimeve, shkak i të cilës është bërë dhe 
mosmarrja në shqyrtim e çështjeve të reja të kësaj problematike nga ana e kësaj Gjykate. 
Gjithashtu, për shkak të numrit të madh të çështjeve me objekt shkeljen e nenit 6 të 
KEDNj, sa i takon zhvillimit të proçesit gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm, GjEDNj 
në vitin 2012 ka zbatuar praktikën e vendimeve pilot në çështjen Puto kundër Shqipërisë. 
Numri i kërkesave nga Shqipëria në pritje të vendimit të GjEDNj ka arritur në 461 aplikime 
deri më 24 korrik 2013.

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros ndërmori nismën për hartimin e këtij 
studimi me synim rrijen e ndërgjegjësimit për njohjen dhe zbatimin më të mirë të KEDNj 
dhe jurisprudencës së GjEDNj, si pjesë e legjislacionit tonë të brendshëm. Botimi vjen si 
një vlerësim sasior dhe cilësor që i është bërë për herë të parë shkallës së njohurive mbi 
KEDNj dhe jurisprudencën e GjEDNj nga ana e komunitetit të gjyqtarëve, prokurorëve 
dhe avokatëve, por njëkohësisht evidentimit të nevojave dhe problematikave që hasen në 
këtë fushë. Ndër çështjet kryesore që ky studim synon të adresojë janë: 

i. niveli i ulët i informimit dhe ndërgjegjësimit të sistemit gjyqësor, gjyqtarëve, 
prokurorëve dhe avokatëve lidhur me KEDNj dhe jurisprudencën e GjEDNj, 

ii. mungesa e një progresi të ndjeshëm në zbatimin e masave me karakter të 
përgjithshëm të caktuara nga kjo Gjykatë ndaj shtetit shqiptar si rezultat i 
mosnjohjes së vendimeve të saj si dhe 

iii. mungesa e literaturës së nevojshme në shfrytëzim dhe opinioneve profesionale të 
ekspertëve në këtë fushë.

1   Analiza e Statistikave 2012, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, Janar 2013, faqe 11.
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Në përfundim të këtij studimi, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros 
ka propozuar disa rekomandime konkrete për institucionet shtetërore, Shkollën e 
Magjistraturës, Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Prokurorinë e Përgjithshme, për adresimin 
e politikave specifike që duhen ndërmarrë për përmirësimin e situatës në të ardhmen 
si dhe me qëllim që njohja me KEDNj dhe jurisprudencën e GjEDNj të mos bëhet në 
mënyrë sporadike, por në mënyrë të vazhdueshme e të thelluar.
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3. KAMPIONI DHE METODOLOGJIA E STUDIMIT

Metodologjia e ndjekur për hartimin e këtij studimi ka qenë interaktive. Objekt 
monitorimi kanë qenë gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatave dhe prokurorive të 
rretheve gjyqësore dhe ato të apelit në rrethet Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër dhe 
Korçë. Gjithashtu, ky studim është shtrirë dhe tek komuniteti i avokatëve, anëtarë të 
dhomave të avokatisë në rrethet e sipërpërmendur. Studimi dhe analizimi i shkallës 
së njohurive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve në lidhje me KEDNj dhe 
jurisprudencën e GjEDNj është realizuar në mënyrë të pavarur duke i marrë këto 
target grupe të veçuar nga njëri-tjetri, por dhe në mënyrë krahasimore midis tyre 
për aq sa është e lejueshme nisur dhe nga natyra specifike e kompetencave të tyre. 
Fondacioni është mbështetur në analizën e tij në këto tre target grupe pasi beson se 
secili prej tyre, si gjyqtarët, prokurorët, poashtu edhe avokatët mund të ndryshojnë 
dinamikën e praktikës dhe doktrinës gjyqësore, duke e pasuruar argumentimin e tyre 
bazuar në mekanzimat ndërkombëtar të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, siç është 
KEDNj dhe jurisprudenca e GjEDNj.   

Vlerësimi i njohurive është realizuar përmes forumeve të përbashkëta me këto target 
grupe si dhe plotësimit të një pyetësori specifik të hartuar për këtë qëllim. Përmes 
forumeve është siguruar nxitja e diskutimeve dhe debateve të lira të target grupeve 
të monitoruara për të mundësuar mbledhjen e të dhënave cilësore. Ndërsa të dhënat 
sasiore janë përftuar kryesisht përmes plotësimit të pyetësorëve përkatës.

Nga pikëpamja gjeografike, studimi u shtri në 5 rrethe kryesore të Shqipërisë 
përkatësisht në Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër dhe Korçë. Përzgjedhja e këtyre 
rretheve nuk ka qenë e rastësishme, por është bazuar në ngarkesën e punës, numrin 
e çështjeve gjyqësore që shqyrtojnë si dhe në numrin e madh të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, për shkak të vendndodhjes së gjykatave të Apelit.

Tabela më poshtë paraqet numrin e përgjithshëm të prokurorëve dhe gjyqtarëve të 
ndarë sipas rretheve dhe nivelit gjyqësor (Rreth gjyqësor/ Apel) bazuar në të dhënat 
zyrtare të Shkollës së Magjistraturës për vitin 2012:
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Rrethet

Gjyqtarë 
të gjykatës 
së rrethit 
gjyqësor

Gjyqtarë të 
gjykatës së     

Apelit

Prokurorë 
të rrethit 
gjyqësor

Prokurorë 
pranë 

gjykatës së 
Apelit

Total

Durrës 23 8 56 5 92
Tiranë 61 23 25 10 119
Vlorë 11 9 17 4 41
Shkodër 16 5 17 3 41

Korçë 18 6 13 2 39

Total 129 51 128 24 332

Bazuar në të dhënat zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, numri i përgjithshëm 
i avokatëve sipas rretheve paraqitet si më poshtë:

Rrethet
Numri i avokatëve sipas 

rretheve
Avokatë meshkuj Avokatë femra

Durrës 115 82 33
Tiranë 907 597 310
Vlorë 86 61 25
Shkodër 51 41 10
Korçë 16 13 3
Total 1175 794 381

Bazuar në të dhënat e mësipërme, u krijua nje kampion proporcional me kuota sipas 
rrethit, nivelit gjyqësor dhe në rastin e avokatëve edhe sipas gjinisë.

Për këtë qëllim, Fondacioni Soros organizoi 11 forume diskutimi me këto grupe në 
të 5 rrethet objekt monitorimi, qëllimi i të cilave ishte mbledhja e të dhënave cilësore 
mbi çështjet e hulumtimit si dhe mbledhja e të dhënave sasiore përmes plotësimit 
të pyetësorëve përkatës. Këto forume u organizuan në gjashtëmujorin e parë të vitit 
2012. Në përfundim të tyre, çdo pjesëmarrës plotësoi individualisht një pyetësor të 
përbërë nga tri seksione kryesore. 

Seksioni i parë i pyetësorit synonte të vlerësonte njohuritë e grupeve të monitoruara 
përsa i takon të drejtave të parashikuara në KEDNj dhe statusin ligjor të saj në 
juridiksionin kombëtar. Seksioni i dytë kishte të bënte me procedurat, funksionimin 
e GjEDNj si dhe vlerën ligjore të vendimeve të kësaj gjykate, ndërsa seksioni i tretë 
përmbante pyetje mbi vendimet e kësaj të fundit ndaj Shqipërisë. Seksioni i fundit i 
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pyetësorëve ishte i ndryshëm për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët nisur nga interesi 
që vendimet e GjEDNj kishin për secilin target grup. 

Kampioni që u përzgjodh për secilin target grup në mënyrë që të përbënte një kampion 
përfaqësues u vlerësua si më poshtë:

Rrethet

Numri i 
gjyqtarëve 
të rretheve 

gjyqësore të 
anketuar

Numri i 
gjyqtarëve 

të gjykatave 
të apelit të 
anketuar

Numri i 
prokurorëve 
të rretheve 

gjyqësore të 
anketuar

Numri i 
prokurorëve 
të gjykatave 
të apelit të 
anketuar

Numri total 
i gjyqtarëve 

dhe 
prokurorëve 
të anketuar

Durrës 13 0 10 3 26
Tiranë 28 4 29 5 66
Vlorë 5 7 6 1 19
Shkodër 2 1 6 0 9

Korçë 13 3 8 2 26

Total 61 15 59 11 146

Numri i avokatëve të anketuar sipas rretheve paraqitet sipas vlerave të mëposhtme:

Rrethet
Numri total i 

avokatëve të anketuar
Numri i avokatëve 

meshkuj të anketuar
Numri i avokatëve femra 

të anketuara

Durrës 35  17 18
Tiranë 116 55 61
Vlorë 44 32 12
Shkodër 32 27 5
Korçë - - -
Total 227 131 96

Kështu, në total në forumet e organizuara kanë marrë pjesë 373 gjyqtarë, prokurorë 
dhe avokatë dhe janë plotësuar 373 pyetësorë. Numri i personave të anketuar është: 
§	nga 180 gjyqtarë gjithsej janë intervistuar 76 prej tyre ose 42% 
§	nga 152 prokurorë në 5 rrethet e caktuara janë intervistuar 70 prokurorë ose 

46 % e tyre, si dhe 
§	nga 1175 avokatë në të 5 rrethet janë anketuar 227 avokatë, ose 20% e tyre.



13



 14

4. PËRMBLEDHJE E GJETJEVE KRYESORE 

Sipas vlerësimit sasior dhe cilësor të kryer, mbi shkallën e njohurive mbi KEDNj, GjEDNj 
dhe jurisprudencën e kësaj të fundit nga ana e komunitetit të gjyqtarëve, prokurorëve 
dhe avokatëve, ka rezultuar se niveli i tyre i informimit dhe ndërgjegjësimit është i 
ulët, veçanërisht sa i takon avokatëve. Gjatë zhvillimit të forumeve me gjyqtarë pranë 
gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, rezultoi se pavarësisht njohjes së rëndësisë 
së KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj, në praktikë mbetet jo plotësisht i qartë 
statusi ligjor i tyre në rendin e brendshëm juridik të vendit. Sa i takon komunitetit të 
avokatëve dhe prokurorëve, situata paraqitet disi më shqetësuese. Rëndësia e KEDNj 
dhe jurisprudencës së GjEDNj në veçanti, nuk kuptohet të jetë aq e lartë nëse e 
krahasojmë p.sh., me rëndësinë e vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë, ose 
vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Kjo tregon shkallën jo të lartë të njohjes me 
përmbajtjen e KEDNj, procedurat e GjEDNj dhe impaktin real të vendimeve të saj, 
por edhe mungesën e doktrinës në këtë fushë në Shqipëri.

Njohuritë rreth Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut:
Bazuar në analizimin e përgjigjeve të dhëna rreth pyetjeve të seksionit të parë të 
fokusuar në njohuritë rreth KEDNj rezulton se, gëzojnë një shkallë të lartë të njohjes 
së KEDNj: 
Ø	më pak se 45% e gjyqtarëve
Ø	vetëm 40% e prokurorëve si dhe
Ø	rreth 36% e avokatëve.

Si shkallë e lartë njohjeje e KEDNj është vlerësuar rasti kur është dhënë përgjigje e 
saktë për pesë ose katër nga pesë pyetjet gjithsej të këtij seksioni. 

Njohuritë rreth Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut: 
Nisur nga vlerësimi i mësipërm, se përgjigjia e saktë e shtatë ose pesë nga shtatë 
pyetjet e seksionit të dytë evidenton një shkallë të lartë të njohjes së GjEDNj, rezulton 
se këtë e gëzojnë:
Ø	vetëm 46% e gjyqtarëve, pra, më pak se 50% e tyre;
Ø	37,1% e prokurorëve, pra, më pak se 50% e tyre, e që përbën pothuajse 10% 

më pak se gjyqtarët si dhe
Ø	Rreth 28,2% e avokatëve të anketuar, pra, më pak se 30% e tyre.
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Njohuritë rreth jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut:
Bazuar në të njëjtën llogjikë analizimi se përgjigjia e saktë e shtatë apo pesë nga 
shtatë pyetjet e këtij seksioni, tregon një shkallë të lartë të njohjes së jurisprudencës 
së GjEDNj, rezulton se këtë njohje e gëzojnë:
Ø	vetëm 32,9% e gjyqtarëve, pra shumë më pak se 50% e tyre;
Ø	vetëm 15,7% e prokurorëve të anketuar, që përbën një tregues shumë të ulët, si dhe 
Ø	vetëm 0.4% e avokatëve të anketuar, tregues i cili edhe nga pikëpamja 

statistikore është i pavlerësueshëm. Kjo përbën një situatë mjaft shqetësuese.

Si përfundim, mund të themi se shkalla e njohjes së gjyqtarëve, prokurorëve dhe 
avokatëve rreth KEDNj, Gjykatës së Strasburgut dhe jurisprudencës së saj vjen duke 
u zvogëluar nga seksioni i parë në të dytin, dhe akoma më shumë nga i dyti në atë të 
fundit. Kjo është pjesërisht e kuptueshme jo vetëm duke u bazuar në nivelin e njohurive 
të përftuara nga secili target grup, por edhe referuar natyrës më të vështirë e më thelluar 
të pyetjeve nga njëri seksion në tjetrin. Në këtë situatë mund të kenë ndikuar një sërë 
faktorësh objektivë dhe subjektivë të tillë si: shkalla e kujtesës, një koefiçent i caktuar 
gabimi veçanërisht në rastin e pyetjeve të seksionit të tretë rreth vendimeve të Gjykatës 
së Strasburgut mbi Shqipërinë, të cilat kanë përgjigje të përafërta, ose ato i përkasin të 
njëjtës fushë, penale ose civile si dhe konfuzioni i krijuar si rezultat i kalimit të një 
kohe relativisht të gjatë nga leximi i këtyre vendimeve.

Megjithatë, diferenca e lartë në përqindjen e përgjigjeve të sakta të seksionit të tretë 
përkundrejt dy seksioneve të mëparshme evidenton faktin se gjyqtarët, prokurorët 
dhe akoma më shumë avokatët gëzojnë njohuri bazike të karakterit teorik, të 
përgjithshëm mbi KEDNj dhe procedurat përpara GjEDNj. Ndërkohë që këto njohuri 
vijnë duke u zbehur ndjeshëm në raport me vendimet e kësaj Gjykate të dhëna ndaj 
shtetit shqiptar. Nga ana tjetër, kjo situatë përligj natyrshëm dyshimin se niveli i 
njohurive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe aq më tepër i avokatëve ndaj jurisprudencës 
së GjEDNj, e sidomos ndaj atyre vendimeve lider që janë shndërruar në precedent 
gjyqësor me një vlerë të detyrueshme për të gjithë shtetet anëtare të KE-së, duke 
përfshirë këtu dhe shtetin shqiptar, është akoma dhe më e ulët e shqetësues. 

Bazuar në një analizë krahasimore ndërmjet target grupeve të monitoruara, rezulton 
se gjyqtarët kanë një nivel njohjeje më të lartë në raport me prokurorët dhe akoma 
dhe më shumë me avokatët. Këta të fundit paraqiten në një situatë mjaft problematike 
dhe shqetësuese sidomos në raport me njohuritë e tyre praktike mbi procedurat 
përpara Gjykatës së Strasburgut dhe jurisprudencën e saj, aq me tepër që avokatët 
janë përfaqësues të drejtpërdrejtë të interesave dhe të drejtave të qytetarëve. 
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a.   Mungesa e reformës ligjore dhe institucionale në zbatim të vendimeve të GjEDNj 
për Shqipërinë 

Shteti shqiptar është penalizuar për vonesat në zbatimin dhe mosrespektimin e vendimeve 
të GjEDNj, sidomos në lidhje me të drejtat e pronësisë, ku rreth 80% e çështjeve gjatë 2 
viteve të fundit kanë të bëjnë me këto të drejta, si  dhe të drejtën për një proces të rregullt 
ligjor, kryesisht të drejtën për gjykim brenda afatit të arsyeshëm, të cilat vazhdojnë të 
jenë disa nga çështjet më shqetësuese që dërgohen përpara kësaj Gjykate. 

Përveç masave me karakter individual, Gjykata e Strasburgut kërkon nga shtetet që 
kanë shkelur të drejtat e parashikuara në KEDNj edhe zbatimin e masave me karakter 
të përgjithshëm, të cilat synojnë të parandalojnë shkelje të reja të ngjashme,por nga 
ana tjetër zbatimi i masave të tilla kërkon një analizë të thelluar të shkaqeve që kanë 
çuar në shkelje të Konventës nga ana e autoriteteve kombëtare. Shqetësuese paraqitet 
situata në Shqipëri, sidomos sa i takon mungesës së reformës ligjore dhe rregullatore 
për çështjet e kthimit të pronave apo shpronësimeve, shkak i të cilës është bërë dhe 
mosmarrja më në shqyrtim e çështjeve të reja të kësaj natyre nga ana e Gjykatës së 
Strasburgut. Gjithashtu, për shkak të numrit të madh të çështjeve me objekt shkeljen 
e zhvillimit të proçesit gjyqësor brenda një afati të arsyshëm, GjEDNj në vitin 2012 
ka zbatuar praktikën e vendimeve pilot në çështjen Puto kundër Shqipërisë. 

Përvec reformës ligjore apo administrative, pjesë e masave të përgjithshme është 
dhe ndryshimi i jurisprudencës në nivel kombëtar. Po t’i referohemi problematikes së 
zvarritjes së gjykimeve, megjithëse një ligj specifik për  administrimin e kohës proceduriale 
mungon, gjyqësori shqiptar  ka mundësinë t’i referohet praktikës së Strasburgut, si burim i 
pranuar i së drejtës. Gjykata e Strasburgut në një nga vendimet e saj është shprehur se 
kur parlamenti vonon në rregullimin e kuadrit ligjor vendas, gjykata duhet të ndërhyjë 
si legjislator. Për shkak edhe të njohurive të pakta të pushtetit gjyqësor mbi praktikën 
e Gjykatës së Strasburgut dhe rëndësinë e saj, por jo vetëm, kriteret e vendosura nga 
GjEDNj për afatin e arsyeshëm të gjykimeve, nuk zbatohen jo vetëm nga gjykatat e 
zakonshme, por edhe nga Gjykata Kushtetuese. Kjo e fundit pavarësisht konstatimit të 
zvarritjes së procesit gjyqësor nga gjykatat e zakonshme, nuk mund t’i detyrojë ato të 
zbatojnë standartin e GjEDNj së bashku me dëmshpërblimet përkatëse. 

b.   Mungesa e analizës, vlerësimit shkencor dhe profesional të vendimeve të Gjykatës 
së Strasburgut në doktrinën shqiptare 

Mungesa e njohurive të sakta të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve mbi KEDNj, 
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praktikën e GjEDNj si dhe reforma ligjore e institucionale e munguar për zbatimin 
e drejtë të standarteve të Strasburgut, janë të shoqëruara me një tjetër çështje 
shqetësuese, atë të mungesës së vlerësimit kritik e profesional të jurisprudencës së 
GjEDNj, kryesisht asaj mbi Shqipërinë apo të vendimeve të gjyqësorit shqiptar në 
zbatim të këtyre vendimeve. Në Shqipëri, në përgjithësi mungon një analizë doktrinale 
profesionale lidhur me vendimet e rëndësishme të pushtetit gjyqësor, ashtu sic ndodh 
rëndom për gjykatat e vendeve europiane përfshi këtu edhe për vendimet e Gjykatës 
së Strasburgut, me qëllim reflektimin dhe reagimin e gjyqtarëve. Si shembull të 
mungesës së këtij debati kritik profesional mund të përmendim çështjen  Xheraj 

kundër Shqipërisë, ku në zbatim të vendimit të Gjykatës së Strasburgut u investuan 
si Gjykata e Lartë ashtu dhe ajo Kushtetuese, por pavarësisht rëndësisë së këtyre 
vendimeve, nuk pati asnjë lloj vlerësimi apo kritike drejtuar këtyre vendimeve. Nga 
ana tjeter, problematike paraqitet situata e krijuar pasi Gjykata e Strasburgut kërkoi 
rihapjen e procedurave gjyqësore përsa i takon çështjes Caka kundër Shqipërisë dhe 
vendimit në lidhje me çështjen Lika dhe Laska kundër Shqipërisë, ku Gjykata e Lartë 
për herë të parë vendosi një standart të ri për plotësimin e vakumit ligjor për rihapjen 
e proçedurave gjyqësore kur GjEDNj konstaton një shkelje serioze të KEDNj. Për 
herë të parë, Gjykata e Strasburgut u investua për të analizuar zbatimin e nenit 6 të 
KEDNj sa i takon një organi, i cili monitoron punën e gjyqësorit në Shqipëri, Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë në çështjen Mishg joni kundër Shqipërisë në vitin 2010, por as në 
ketë rast nuk është komentuar apo kritikuar sistemi i vlerësimit, promovimit apo 
transferimit të gjyqtarëve2. 

Përveç publikimit të vendimeve të GjEDNj mbi Shqipërinë në Fletoren Zyrtare, 
përgjatë viteve të fundit vihet re se ka një mungesë të theksuar të botimeve lidhur 
me procedurat që duhen ndjekur përpara GjEDNj, komentarëve në gjuhën shqipe 
mbi jurisprudencën e saj e sidomos mbi çështjet lider të saj. Aksesi apo përdorimi i 
internetit është i limitur në komunitetit e gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve, kjo 
për shkak edhe të vështirësisë së leximit në gjuhë të huaj të vendimeve të GjEDNJ. 
Publikimi dhe shpërndarja e informacionit në gjuhën shqipe për aktorët kryesorë të 
sistemit të drejtësisë duhet të konsiderohet si një nga mënyrat e zbatimit të KEDNJ, 
por edhe si detyrim që ka cdo shtet anëtar i KE-së për të krijuar të gjitha kushtet e 
përshtatshme në mënyrë që profesionistët e ligjit të kenë akses në mënyrë sistematike 
dhe në vazhdimësi mbi KEDNj dhe praktikën e GjEDNj. 

2   Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros dhe USAID, Konferencë “Reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet 
e	sfidës	së	integrimit	të	Shqipërisë	në	BE”	artikull	nga	L.Bianku	“Kush	i	kontrollon	gjyqtarët”,	gjyqtar	në	GjEDNj,	fq.41.
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5. REKOMANDIME

Disa nga rekomandimet kryesore të evidentuara për përmirësimin e nivelit të njohjes 
e sidomos zbatimit në praktikë të standarteve të të drejtave të parashikuara në KEDNj 
dhe nga jurisprudenca e GjEDNj janë si më poshtë vijon: 

	� Fondacioni Soros sugjeron ndërmarrjen e një studimi nga ana e Ministrisë së 
Drejtësisë për të analizuar në mënyrë të thelluar shkaqet dhe problematikat 
kryesore në kuadrin ligjor apo në praktikën gjyqësore dhe administrative të 
shkeljeve të KEDNj të konstatuara në mënyrë të vazhdueshme nga GjEDNj për 
shtetin shqiptar; 

	� Është e nevojshme hartimi, miratimi dhe pasurimi i vazhdueshëm nga Shkolla e 
Magjistraturës i moduleve të detyrueshme të trajnimit vazhdues për gjyqtarët dhe 
prokurorët mbi KEDNj dhe jurisprudencën e GjEDNj, jo vetëm ndaj çështjeve mbi 
Shqipërinë, por edhe ndaj atyre vendimeve lider të GjEDNj që janë shndërruar në 
precedentë gjyqësor. Duhet të parashikohet si kërkesë e detyrueshme që çdo gjyqtar e 
prokuror të ketë të detyrueshëm pjesëmarrjen, së paku, në një sesion trajnues dyditor 
në vit për jurisprudencën e GjEDNj.  Në këto sesione, nevojitet të gjejnë trajtim në 
mënyrë interaktive rastet kryesore, lider të GjEDNj-së, për çështje që shqetësojnë e 
mund të ndihmojnë praktikën gjyqësore në Shqipëri.  Të tilla mund të ishin ato që 
kanë të bëjnë me nenin 5, “E drejta për liri e siguri”; nenin 6, “E drejta për një proces 
të rregullt ligjor”; nenin 8, “E drejta për respektimin e jetës private e familjare”; neni 
10, “Liria e shprehjes” dhe neni 1 i Protokollit nr. 1, “Mbrojtja e pronës”.

	� Është e domosdoshme përfshirja e modulit mbi KEDNj dhe sidomos procedurat 
përpara Gjykatës së Strasburgut në kurrikulën e Shkollës së Trajnimit të Avokatisë 
për avokatët dhe asistent avokatët sipas standardeve të CCBE dhe angazhimeve 
europiane të trajnimit të parashikuara në Deklaratën e Romës. Dhoma Kombëtare 
e Avokatisë duhet të bashkëpunojë ngushtë me Shkollën e Magjistraturës për 
harmonizimin e kurrikulave të trajnimit me atë të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
dhe zhvillimin e sesioneve të përbashkëta të trajnimeve ndërmjet gjyqtarëve, 
prokurorëve dhe avokatëve me qëllim shkëmbimin e ideve dhe diskutimin e 
praktikës gjyqësore; 
	� Shkolla e Magjistraturës dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë duhet të vazhdojnë 
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dhe forcojnë bashkëpunimin me Këshillin e Europës nëpërmjet Programit 
Evropian për Edukimin e Profesionistëve të Ligjit mbi të Drejtat e Njeriut 
(programi HELP), i cili mbështet shtetet anëtare të KE në zbatimin e KEDNj në 
nivel kombëtar në përputhje me Rekomandimin e Komitetit të Ministrave (2004) 
4, Deklaratën Interlaken 2010 dhe Deklaratën Brighton 2012. Faqja e internetit 
HELP siguron akses on-line falas të materialeve mbi KEDNj në gjuhën shqipe dhe 
krijon mundësinë për ndjekjen e kurseve trajnuese në distancë;

	� Rekomandohet botimi i praktikës së Gjykatës së Strasburgut, sa i takon çështjeve 
lider të saj në gjuhën shqipe në bashkëpunim me projektet e KE-së dhe organizatat e 
tjera që punojnë në fushën e të drejtave të njeriut. Për lehtësi studimi e përdorimi, 
përkthimi dhe botimi mund të mos bëhet për të gjithë vendimin e GjEDNj, por 
mund të fokusohet vetëm tek faktet kryesore të çështjes dhe qëndrimin përkatës 
të Gjykatës. Në këtë kontekst, përgatitja dhe botimi i një indeksi me çështjet 
lider të jurisprudencës së GjEDNj, ku të pasqyrohen vendimet sipas neneve të 
KEDNj që ato trajtojnë, do t’i vinte shumë në ndihmë komunitetit të gjyqtarëve, 
prokurorëve, avokatëve dhe profesionistëve të ligjit në përgjithësi;

	� Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) duhet të rrisë ndërgjegjësimin ndërmjet 
gjyqtarëve lidhur me rëndësinë e KEDNj në sistemin e brendshëm juridik dhe 
fuqinë detyruese të vendimeve të GjEDNj, nëpërmjet aktiviteteve dhe mekanizmave 
të tjerë mbikqyrës të lidhur me performancën e gjyqësorit;

	� KLD dhe Ministria e Drejtësisë duhet të udhëzojnë dhe supervizojnë gjykatat 
dhe gjyqtarët lidhur me respektimin e afateve të arsyeshme për zhvillimin e 
proceseve gjyqësore civile dhe penale, edhe në mungesë të një ligji specifik për 
administrimin e kohës proceduriale të gjykimit, duke iu referuar praktikës së 
Gjykatës së Strasburgut dhe kritereve të përcaktuara prej saj;

	� KLD, Ministria e Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës, e të tjera institucione 
përgjegjëse duhet të organizojnë dhe mbështesin iniciativa për vlerësimin kritik 
e profesional të jurisprudencës së GjEDNj mbi Shqipërinë apo të vendimeve të 
sistemit gjyqësor shqiptar në zbatim të këtyre vendimeve me qëllim reflektimin 
dhe përmirësimin e sistemit gjyqësor. 

	� Edukimi ligjor i profesionistëve të ligjit, aktorëve të tjerë institucional me rëndësi, 
por dhe i qytetarëve në përgjithësi mbi rolin dhe rëndësinë e KEDNj dhe impaktin 
real të vendimeve të Gjykatës së Strasburgut në rendin e brendshëm juridik 
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shqiptar duhet të bëhet që në faza të hershme në sistemin arsimor dhe në mënyrë 
të vazhdueshme e sa më të thelluar. 

	� Vlerësime të kësaj natyre nxjerrin në pah njohjen dhe zbatueshmërinë reale 
të kuadrit ndërkombëtar të detyrueshëm për Shqipërinë në sistemin tonë të 
brendshëm gjyqësor. Duke qënë se ky studim realizohet për herë të parë është e 
rekomandueshme aplikimi i këtij modeli në të ardhmen për të siguruar një matje 
në mënyrë periodike të progresit të shkallës së njohjes dhe zbatueshmërisë së 
KEDNj dhe GjEDNj nga ana e pushtetit gjyqësor, komunitetit të prokurorëve dhe 
avokatëve. Kjo mund të realizohet nga ana e institucioneve shtetërore përgjegjëse 
në këtë fushë si Shkolla e Magjistraturës, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Prokuroria 
e Përgjithshme dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë. 

 
	� Njohja më e thelluar dhe profesionale e KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj si 

dhe aplikimi i drejtpërdrejtë i tyre në sistemin e brendshëm shqiptar nga ana e 
gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve si aktorët kryesorë që zhvillojnë praktikën 
dhe doktrinën gjyqësore, do t’i shërbejë përmirësimit të sistemit të drejtësisë dhe 
përafrimit të tij me standardet ndërkombëtare. 
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6. STATUSI I VEÇANTË I KEDNJ NË SISTEMIN 
  NORMATIV SHQIPTAR

6.1 Rëndësia e rolit të gjyqtarit në njohjen dhe zbatimin e KEDNj

Shteti shqiptar ratifikoi KEDNj me ligjin nr. 8137, datë 31.07.1996, “Për ratif ikimin 

e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”3. 
Bazuar në “Dispozitat Kryesore Kushtetuese”, sa i takon statusit të marrëveshjeve 
ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, Shqipëria adaptoi sistemin dualist, sipas të 
cilit këto marrëveshje nuk ishin drejtpërdrejtë të zbatueshme në vendin tonë. Por 
që ato të shndërroheshin në të tilla, duhej më parë që, pas ratifikimit të tyre me ligj, 
Parlamenti të miratonte një ligj kombëtar, të brendshëm, të tillë që parashikimet 
e marrëveshjes ndërkombëtare të ishin të zbatueshme nga autoritetet dhe gjykatat 
në territorin e Republikës së Shqipërisë. Madje, bazuar në Dispozitat Kushtetuese 
në fjalë, u miratua edhe ligji me nr.8371, datë 9.7.1998, “Për lidhjen e traktateve dhe 

marrëveshjeve ndërkombëtare”.

Roli i gjyqësorit në këtë kohë, lidhur me respektimin e këtyre marrëveshjeve 
ndërkombëtare, ka qenë një rol jo aq i rëndësishëm, për vetë faktin se ky rol kufizohej 
në zbatimin dhe interpretimin e ligjit kombëtar, që kishte konvertuar marrëveshjen 
ndërkombëtare të ratifikuar me ligj, në një ligj të brendshëm. Natyrisht që do të 
ishte iluzion të besoje se në këtë periudhë, gjyqësori shqiptar, si një sistem i tërë, 
t’i referohej drejtpërdrejt marrëveshjeve ndërkombëtare, për një interpretim sa më 
korrekt të ligjeve të brendshme që reflektonin përmbajtjen e këtyre marrëveshjeve.

Me miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të vitit 1998 ndryshoi 
krejtësisht situata dhe roli i gjyqësorit u bë tejet domethënës në këtë drejtim. 
Miratimi i kësaj të fundit shënoi edhe kalimin nga sistemi dualist, në atë monist, 
sa i takon vendit të së drejtës ndërkombëtare. Sipas këtij sistemi, marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara me ligj janë pjesë e rendit të brendshëm juridik dhe 
zbatohen drejtpëdrejt nga autoritetet dhe gjykatat4.  

3  Fletore Zyrtare e RSh, viti 1996, nr.20, faqe 724.
4 Neni 122 i Kushtetutës së RSh.
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Natyrisht që kjo dispozitë konkrete është paraprirë nga parimi i sanksionuar 
në nenin 5 të Kushtetutës, ku thuhet se “Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën 

ndërkombëtare të detyrueshme për të”. Siç shihet edhe nga formulimi i përmbajtjes 
së nenit 122 të Kushtetutës, tashmë rregulli është që marrëveshja ndërkombëtare 
është e zbatueshme drejtpërdrejt, ndërsa përjashtimi është se, kur kjo nuk është e 
mundur, implementimi i saj arrihet nëpërmjet transpozimit të përmbajtjes së saj në 
një ligj kombëtar. Pra, aplikimi i sistemit monist është fryma e Kushtetutës, ndërsa 
aplikimi i sistemit dualist është subsidiar, kur për shkaqe objektive të pamundësisë 
së zbatimit të marrëveshjes ndërkombëtare në mënyrë të drejtpërdrejtë, teksti i saj 
konvertohet, kuptohet, duke u elaboruar, nëpërmjet legjislacionit të brendshëm.

Epërsia e marrëveshjeve ndërkombëtare mbi ligjet kombëtare, përveç nenit 122, 
parashikohet edhe në nenin 116 të Kushtetutës, i cili flet për hierarkinë e akteve. Kjo 
do të thotë që autoritetet shtetërore dhe mbi të gjitha gjykatat, pasi në analizë të fundit 
çdo konflikt mbi kuptimin apo interpretimin e ligjit në një situatë të caktuar faktike 
i referohet për interpretim përfundimtar gjykatës, duhet të zbatojnë drejtpërdrejt 
marrëveshjen ndërkombëtare. Shtrohet çështja nëse ligji vjen në kundërshtim 
me marrëveshjen ndërkombëtare. Në këtë rast, nëse gjykata dështon të bëjë një 
interpretim të ligjit në pajtim me marrëveshjen ndërkombëtare, në frymën e kësaj 
të fundit, atëherë pajtueshmëria e ligjit me marrëveshjen ndërkombëtare duhet të 
shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese, siç parashikohet në nenin 1315 të Kushtetutës, 
ku, ndër të tjera, thuhet se:    

“Gjykata Kushtetuese përveç pajtueshmërisë së lig jit me Kushtetutën apo marrëveshjet 

ndërkombëtare, vendos edhe mbi pajtueshmërinë e marrëveshjes ndërkombëtare me 

Kushtetutën para ratif ikimit të saj”. Pra, në rastin e parë, antikushtetushmëria e ligjit 
rezulton pasi marrëveshja ndërkombëtare është ratifikuar dhe është në fuqi, ndërsa 
në rastin e dytë, para se ajo të ratifikohet. Këtu mund të ngrihet një problem me 
interes teorik: “Çfarë ndodh nëse gjykata gjatë gjykimit të një çështje konkrete, çmon 
se marrëveshja ndërkombëtare, që është rilevante për zgjidhjen e konfliktit objekt 
gjykimi, vjen në kundërshtim me Kushtetutën?”  

Bazuar në nenin 145/2 të Kushtetutës, gjyqtarët nuk zbatojnë ato ligje që çmojnë 
së vijnë në kundërshtim me Kushtetutën, por pezullojnë gjykimin dhe ia dërgojnë 
çështjen Gjykatës Kushtetuese. Kjo dispozitë flet qartë vetëm për rastin kur ligji vjen 

5  “Gjykata Kushtetuese vendos për:
a) pajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, siç parashikohet në nenin 122;
b)	pajtueshmërinë	e	marrëveshjeve	ndërkombëtare	me	Kushtetutën	para	ratifikimit	të	tyre;”
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në kundërshtim me Kushtetutën, ndërsa hesht për rastin kur ai vjen në kundërshtim 
me marrëveshjen ndërkombëtare.  Më lart kjo u citua si një çështje me interes teorik, 
pasi praktika gjyqësore ende nuk e ka hasur një rast të tillë. Nëse kjo do të ndodhte, 
gjykata e zakonshme nuk e ka kompetencën për të injoruar ligjin dhe për të zbatuar 
drejtpërdrejt marrëveshjen ndërkombëtare.  

Në këtë rast, gjykata duhet të përpiqet që, nëse nuk arrihet interpretimi pajtues i ligjit 
me marrëveshjen ndërkombëtare, të gjejë një kundërshti të ligjit me Kushtetutën. 
Kjo pasi, nëse ligji vjen në kundërshtim me marrëveshjen ndërkombëtare, atëherë 
me shumë gjasa vjen në kundërshtim edhe me ndonjë parashikim të Kushtetutës. 
Nëse edhe kjo nuk arrihet, atëherë gjykata e zakonshme duhet të pezullojë gjykimin 
dhe t’ia referojë çështjen Gjykatës Kushtetuese, duke vepruar në të njëjtën mënyrë 
siç parashikohet në nenin 145/2 të Kushtetutës, kur ligjet vijnë në kundërshtim me 
Kushtetutën.

Ky arsyetim bazohet, së pari, në faktin se vetë Kushtetuta u ka dhënë marrëveshjeve 
ndërkombëtare të ratifikuara me ligj një peshë specifike, jo vetëm më të madhe 
se ajo e ligjeve të tjera, por edhe të një natyre kushtetuese. Kjo rezulton jo vetëm 
nga përmbajtja e nenit 116 dhe 122 të Kushtetutës, që bëjnë fjalë, respektivisht, për 
hierarkinë e akteve dhe epërsinë e marrëveshjeve ndërkombëtare mbi ligjet e vendit, 
por edhe nga neni 17/2 i Kushtetutës, ku përcaktohet se kufizimet e të drejtave 
dhe lirive themelore, të autorizuara nga Kushtetuta bëhen vetëm me ligj, për një 
interes publik dhe në një masë përpjestimore, nuk mund të tejkalojnë kufizimet e 
vendosura nga KEDNj. Pra, referuar kësaj dispozite, vetë Kushtetuta, ndonëse vjen 
më lart në hierarkinë e akteve, nuk i lejon vetes kufizime përtej një marrëveshjeje 
ndërkombëtare të ratifikuar me ligj, siç është KEDNj.

Ndërsa u trajtua statusi i veçantë i KEDNj në rendin e brendshëm juridik, vlen të 
ndalemi tek rëndësia që kanë vendimet e GjEDNj. KEDNj është një instrument i 
“gjallë”, dinamik e gjithmonë në përsosje duke u pasuruar në vazhdimësi dhe 
përfshirë në tekstin e saj interpretimet e GjEDNj. Kjo e vë gjithashtu theksin tek 
rëndësia e precedentit gjyqësor. Në këtë kontekst, të gjitha vendimet e GjEDNj ndaj 
Shqipërisë botohen në Fletoren Zyrtare, ashtu si edhe marrëveshjet ndërkombëtare 
të ratifikuara me ligj6, vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe vendimet unifikuese të 
Gjykatës së Lartë.  

6   Neni 122/1 i Kushtetutës.
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Çështja që shtrohet është nëse vetëm vendimet e GjEDNj ndaj Shqipërisë, të cilat 
botohen në Fletoren Zyrtare janë të detyrueshme për zbatim, pra burim i së drejtës 
në Shqipëri, apo edhe ato vendime që, ndonëse jo të dhëna ndaj Shqipërisë, por 
që trajtojnë çështje të rëndësishme të KEDNj pavarësisht se të papërkthyera dhe 
të pabotuara në Fletoren Zyrtare, ose në ndonjë mënyrë tjetër, janë gjithashtu 
burime të së drejtës? Ndonëse i papërkthyer e i pabotuar në Fletoren Zyrtare, nëse 
vendimi i GJEDNJ-së trajton në mënyrë krijuese një parashikim të KEDNJ-së, duke 
u shndërruar në pjesë përbërëse të saj, ai ka autoritetin e precedentit gjyqësor, burim 
i së drejtës, i detyrueshëm për mënyrën se si duhet kuptuar KEDNJ-ja në Shqipëri, 
në një rast të ngjashëm.

6.2 Roli i avokatit në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe 
lirive themelore të përcaktuara në KEDNj

Kodi Etik i Këshillit të Avokatëve dhe Shoqatave Ligjore Europiane (CCBE) - shoqata 
më e madhe që përfaqëson interesat e 1 milion avokatëve të Bashkimit Europian e 
më gjerë -  prej vitit 1988  deklaronte në Preambulën e tij se avokatia si një profesion 
i lirë dhe i pavarur “... është një mjet thelbësor për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kundër 

shtetit dhe fuqive të tjera”. Etika profesionale e avokatit, nuk është e limituar vetëm 
tek nocioni tradicional i etikës, siç rezulton nga kodet e etikës të përdorura nga çdo 
shtet, por gjithashtu përfshin përgjegjësinë e avokatit dhe detyrat ndaj të tjerëve dhe 
ndaj bashkësisë njerëzore që lindin nga kartat ndërkombëtare, të cilat kanë njohur 
të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. Veçanërisht, sot detyra e avokatisë është bërë 
më e ngutshme nga nevoja për të mbrojtur ligjshmërinë gjithnjë e më shumë në 
rrezik në shoqëritë demokratike falë kurtheve dhe të metave të ekonomisë së tregut 
dhe korrupsionit.

KEDNj, jurisprudenca e GjEDNj dhe Karta e të Drejtave Themelore të Nicës të 2000/ 
2007, e cila sot ka vlerën e Traktatit te Bashkimit Europian, kanë formuar një sistem 
të burimeve të së drejtës krejtësisht të ri në Europë, nëpërmjet krijimit të parimeve të 
përgjithshme kundrejt të cilave duhet të interpretohen dhe të zbatohen ligjet e vendit. 

Ky sistem i ri i së drejtës, i cili kërkon njohuri të përditësuara mbi KEDNj, 
jurisprudencën e GjEDNj dhe mbi të drejtën europiane duhet të jetë baza e një 
sistemi formativ të vlefshëm edhe për avokatët shqiptarë. Duke u nisur nga vendimet 
e dhëna nga GjEDNj kundër shtetit shqiptar, nga viti 2004 e në vazhdim, gjithnjë e më 
tepër po bëhet i pranishëm realiteti i mangësive në njohjen e KEDNj, jurisprudencës 
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së GjEDNj në të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor. Nga ana tjetër edhe avokatët janë 
vendosur para kërkesave në rritje nga klientët e tyre që duan t’i kërkojnë të drejtat që 
nuk u janë njohur nga gjykatat shqiptare, para Gjykatës së Strasburgut, ku Shqipëria 
numëron më shumë se 461 çështje që presin vendimin e kësaj Gjykate. 

Megjithatë, në krahasim me vende të tjera të rajonit apo të Europës Lindore, siç është 
Hungaria për shembull, që rezulton të ketë rreth 150 aplikime në ditë që i drejtohen 
GjEDNj, Shqipëria ka shumë pak padi të dërguara ose që dërgohen në GjEDNj.

Roli i avokatit në zbatimin dhe aplikimin e KEDNj përpara gjykatave të vendit, 
por edhe në GjEDNj është tejet i rëndësishëm. Praktika e viteve të fundit tregon 
se KEDNj përgjithësisht është përdorur si bazë ligjore në kërkimin e një të drejte 
kryesisht në çështjet që paraqiten përpara Gjykatës Kushtetuese. Kjo lidhet edhe 
me faktin se në këtë gjykatë shqyrtohen ato çështje që lidhen me të drejtën e një 
procesi të rregullt ligjor, kategori çështjesh këto që mund të paraqiten nga individët. 
Por rrallë ndeshet që një avokat në rekursin që paraqet p.sh., në gjykatën e Lartë të 
ketë mbështetur pretendimet e tij, krahas dispozitave të tjera të ligjit material apo 
procedural të brendshëm, edhe në nenin 6, pika 1 apo nene të tjera të KEDNj. Duke 
paraqitur argumenta dhe duke përdorur si referencë ligjore dispozitat e KEDNj në 
rekursin e paraqitur, kjo bën që edhe në vendimin gjyqësor, në një mënyrë apo një 
tjetër aplikimi i Konventës të gjejë pasqyrim të drejtperdrejtë.

Në gjykimin në shkallë të parë apo edhe në apel ku çështja shqyrtohet në themel 
lidhur me vlerësimin e provave të paraqitura nga palët, aplikimi i drejtpërdrejtë i 
dispozitave të KEDNj ndoshta është më pak i aplikueshëm, por mund të përdoret 
fare mirë në një kategori çështjesh penale, për ato elemente të çështjes që lidhen 
me respektimin e të drejtave të të pandehurit, sic jane të drejtat e parashikuara nga 
neni 3 apo neni 5 i Konventës, si dhe për ato kategori të drejtash, të cilat gjejnë pak 
pasqyrim në legjislacionin e brendshëm dhe për rrjedhoje shqyrtimi gjyqësor i tyre 
bëhet i komplikuar. Të tillë mund të përmendim nenin 8 të KEDNj (respektimi i jetës 
private dhe familjare), nenin 10 (liria e shprehjes), çështje për të cilat konfliktet në 
vendin tonë nuk janë të pakta, vecanërisht në marrëdhëniet e individit me median. 
Në keto raste, referenca në KEDNj dhe praktiken e GjEDNj do të ishte e efektshme 
në përfundimin e një çështjeje.

Një rol më të drejtperdrejtë dhe konkret ka avokati në paraqitjen e rastit përpara 
GjEDNj. Ndërsa procedura e paraqitjes së aplikimit përpara GjEDNj është e thjeshtë 
dhe mund të bëhet prej cdo individi, rëndësia qëndron në mënyrën e plotësimit të 
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aplikimit, mënyrën e paraqitjes së fakteve dhe veçanërisht argumentave lidhur me 
shkeljet e pretenduara. Ky është një element që individi i dhunuar nuk mund ta 
bëjë vetë. Mosparaqitja si duhet e argumentave në një çështje konkrete e bën atë të 
pasuksesshme dhe është kjo arsyeja që mjaft çështje mbyllen në disfavor të ankuesit/
aplikantit.  

GjEDNj nisur nga ky fakt dhe me qëllim që të mundësojë një ndihmë më konkrete 
për të gjithë aplikantët ka përfshirë në procedurën e saj rregullin që aplikantët në 
fazën e dytë të aplikimit të tyre duhet të marrin një avokat për të vazhduar procedurën 
përpara saj. Avokatët patjetër duhet të kenë një njohje të mirë të Konventës, parimeve 
dhe kritereve të pranueshmërisë së një çështjeje, si dhe vecanërisht dispozitave të 
kreut I si dhe Protokolleve shtesë të saj. Nga praktika shqiptare është konstatuar se 
gabimi më i madh që bëhet në paraqitjen e shkeljeve në aplikim është fakti që shpesh 
aplikantët apo avokatët e tyre pretendojnë shkelje lidhur me mënyrën e vlerësimit 
të provave nga gjykatat e niveleve të ndryshme të sistemit të brendshëm, megjithëse 
qëndrimi i Strasburgut në këtë drejtim është i pandryshuar: nuk hyn në çështje të 
vlerësimit të provave – nuk konsiderohet gjykatë e shkallës së katërt. 

Deklarata e Romës, si qendrim i përbashkët i shteteve anëtare të BE, por edhe vendeve 
të tjera europiane në Konferencën e II Ndërkombëtare mbi të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut të zhvilluar në Rome në vitin 2009 nga CCBE, përcaktoi se 
trajnimi fillestar i kandidatëve për avokat dhe trajnimi vazhdues i avokatëve mbi 
KEDNj dhe jurisprudencën e GjEDNj duhet të jetë i detyrueshëm dhe i harmonizuar 
në të gjitha vendet e BE e më gjerë. Bazuar në këtë angazhim Shkolla Kombëtare e 
Avokatisë, si strukturë e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, e ka përfshirë në kurrikulën 
e trajnimit fillestar dhe vazhdues Modulin mbi KEDNj dhe GjEDNj. 
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7. KONSTATIMI I GJENDJES AKTUALE, SHKALLËS SË              
         NJOHJES SË KEDNJ DHE JURISPRUDENCËS SË
         GJEDNJ DHE IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE

7.1  Forumet me gjyqtarë dhe prokurorë

Gjatë forumeve të organizuara me gjyqtarë dhe prokurorë të juridiksioneve të rrethit 
dhe të apelit të Tiranës, Durrësit, Korçës, Vlorës dhe Shkodrës rezultoi se ka një 
ndërgjegjësim mbi rëndësinë e KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj, por gjithsesi 
kjo paraqitet disi abstrakte, e largët dhe e huaj, po ta krahasojmë p.sh., me njohjen e 
rëndësisë së vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë. Mbetet jo plotësisht i qartë 
statusi ligjor i KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj në rendin e brendshëm juridik 
të vendit. Kjo duket se vjen për shkak të shkallës jo të lartë të njohjes me përmbajtjen 
e KEDNj, procedurat e GjEDNj dhe vendimet e kësaj të fundit. Kjo shpjegon edhe 
konsideratën pse në jo pak raste jurisprudenca e Strasburgut vlerësohet si jo e 
nevojshme apo adekuate për rastet që paraqiten për zgjidhje para praktikës gjyqësore 
shqiptare. 

Vetë gjyqtarët dhe prokurorët analizojnë se ka një tërësi shkaqesh e faktorësh që 
kanë penguar deri më sot një njohje dhe akses më të madh në jurisprudencën e 
GjEDNj. Evidentimi i këtyre faktorëve apo shkaqeve në mjaft raste përkon edhe me 
identifikimin e nevojave përkatëse në këtë drejtim. Këto faktorë mund të grupohen 
në të brendshëm dhe të jashtëm, ku të parat lidhen me punën e vetë gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, ndërsa të dytat burojnë nga rrethana që nuk lidhen me to. 

Në faktorët e brendshëm mund të renditen: 
§	mungesa e kohës fizike për lexim e studim në këtë fushë, për shkak të 

ngarkesës së madhe në punë; 
§	mungesa e nevojës për këtë njohje, për shkak të karakterit të çështjeve, të 

cilat nuk janë të tilla që të kërkojnë informacion shtesë, veç legjislacionit, 
jurisprudencës apo doktrinës vendase, që vlerësohet si e plotë dhe e 
mjaftueshme për zgjidhjen e tyre; 

§	paqartësitë lidhur me statusin ligjor të vendimeve të GjEDNj-së në rendin e 
brendshëm juridik.  
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Ndërsa në faktorët e jashtëm mund të renditen: 
§	mungesa e botimeve me vendime të GjEDNj, të përkthyera në shqip, veç 

rasteve kundër Shqipërisë që botohen në Fletoren Zyrtare; 
§	Mungesa e botimeve të vendimeve të GjEDNj ndaj disa çështjeve kryesore 

që kanë sjellë një zhvillim rrënjësor të jurisprudencës së kësaj Gykate, të 
përkthyera në gjuhën shqipe dhe të përmbledhura në mënyrë sintetike e 
argumentuese; 

§	mungesa e hartimit dhe botimit të një indeksi, jo vetëm me vendimet e 
Gjykatës së Strasburgut ndaj Shqipërisë, por dhe ndaj shteteve të tjera, ku të 
pasqyrohen disa nga vendimet kryesore të Gjykatës, sipas neneve të KEDNj që 
ato trajtojnë; 

§	 realizimi i një botimi elektronik ku të mundësohet kërkimi me fjalë kyçe; 
§	 trajnimet adekuate dhe me karakter të detyrueshëm; 
§	mosnjohja nga ana e palëve dhe avokatëve e kësaj jurisprudence, në mënyrë 

të tillë që të jenë ata që të propozojnë zgjidhjen e rastit duke u bazuar në këtë 
jurisprudencë e, në këtë mënyrë, duke realizuar edhe nxitjen përkatëse në 
këtë drejtim; 

§	problemet e aksesit në internet dhe njohjes së gjuhës së huaj.

Faktorët e brendshëm

1. Mungesa e kohës fizike për lexim e studim të jurisprudencës së GjEDNj 
paraqet një situatë që tejkalon problematikën e KEDNj. Sot haset një shpërndarje 
thellësisht joproporcionale e punës ndërmjet, veçanërisht gjyqtarëve, por edhe 
prokurorëve pranë gjykatave të rretheve dhe niveleve të ndryshme. Rëndom në të 
gjitha vendet e zhvilluara demokratike, koha e punës së gjyqtarit dhe e prokurorit 
nuk është ajo klasike, thjeshtësisht e numëruar në shifra dhe që i atribuohet kohës 
së qëndrimit fizik në zyrë. Në kohën e punës së magjistratit, veç kohës efektive që 
shpenzohet për realizimin e gjykimeve, bën pjesë koha e punës administrative në 
zyrë, që konsiston në studimin e dosjeve gjyqësore, përgatitjen e çështjeve për gjykim, 
studimin e legjislacionit dhe doktrinës relevante për zgjidhjen e rasteve konkret, si 
dhe koha për asryetimin e vendimeve. Kjo e fundit, së bashku me kohën që duhet për 
t’u përditësuar me jurisprudencën e gjykatave më të larta, mund të konsumohet edhe 
jashtë zyre, jo në ambientet e brendshme të godinës fizike të gjykatës apo prokurorisë.

 Ky shkak, duke i shtuar edhe kohën e nevojshme të kërkimit që duhet në 
kushtet aktuale të nivelit të pranisë së materialeve që lidhen me GjEDNj, mund të 
konsiderohet legjitim për gjykata dhe prokurori me ngarkesë të madhe, si p.sh. ajo e 
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Tiranës, Durrësit e të tjera institucione si këto, por jo për gjyqtarë dhe prokurorë që 
punojnë në rrethe të vogla. Në rastin e këtyre të fundit, paradoksalisht, ndonëse koha 
mund të gjendet, praktika është e varfër me raste që sjellin si nevojë shfrytëzimin e 
jurisprudencës së GjEDNj.

 E njëjta gjë mund të thuhet për gjykatat e apelit të Tiranës, Durrësit e Vlorës, 
në krahasim me atë të Korçës apo Shkodrës. Pra, aty ku rastet e praktikës gjyqësore, 
që kërkojnë njohje të thellë të jurisprudencës në fjalë, janë më të shpeshta, koha 
fizike nuk është e mjaftueshme për shkak ngarkese dhe e kundërta. Me këtë rast, del 
e nevojshme një ristrukturim dhe riorganizim në gjykatat dhe prokuroritë e vendit për 
një shpërndarje më të drejtë të punës bazuar edhe në studimet e kryera nga institucionet 
ndërkombëtare. Kjo do të bëjë që gjyqtari dhe prokurori të ketë më shumë kohë për 
gjykimet, arsyetimet e vendimeve dhe studimin në përgjithësi. Këtë proces do ta 
ndihmonte edhe lehtësimi i kërkimit të jurisprudencës dhe doktrinës së nevojshme 
për t’u njohur.

2. Në disa takime rezultoi si shkak mungesa e nevojës për këtë njohje, për shkak 
të karakterit të çështjeve, të cilat nuk janë të tilla që të kërkojnë informacion shtesë, 
veç legjislacionit, jurisprudencës apo doktrinës vendase, që vlerësohet si e plotë dhe e 
mjaftueshme për zgjidhjen e tyre. Në këto raste, mjaft gjyqtarë e prokurorë evidentuan 
se problematikat e mprehta kanë gjetur trajtim nga legjislacioni dhe jurisprudenca 
vendase, aq sa nuk shtrohet nevoja për referime të mëtejshme tek jurisprudenca e 
GjEDNj. Megjithatë, këta gjyqtarë e prokurorë nuk ishin në gjendje t’i përgjigjeshin 
kundërargumentit se sa dhe cilat ishin rastet kur shkak për dënimin e Shqipërisë nga 
GjEDNj kishte qenë pikërisht sjellja e prokurorit apo vendimi i gjyqtarit shqiptar.

Duket sikur më shumë se sa mungesë nevoje, kjo të jetë një asrye për të mbuluar 
mungesën e njohjes me parimet dhe standartet e elaboruara prej Gjykatës së 
Strasburgut, pasi këto të fundit janë universale dhe gjejnë zbatim edhe në çështje 
me karakter të thjeshë në dukje. Pra, nevoja e njohjes me to nuk lidhet thjesht me 
madhësinë e gjykatës apo prokurorisë dhe ngarkesën përkatëse. Aq më tepër kur 
gjyqtari mund të jetë subjekt transferimi apo ndryshimi përkatësie në dhoma brenda 
të njëjtës gjykatë ose në një gjykatë të një niveli tjetër, sa kohë që gjyqtari shqiptar 
është gjyqtar i kompetencës së përgjithshme dhe jo i specializuar, përveç atyre që 
ushtrojnë funksionet në gjykatat për krime të rënda.
Gjithashtu, është i njohur tashmë fakti se legjislacioni vendas është i ri dhe mbart 
problematika të teknikës legjislative, që kanë nevojë për interpretim në përputhje 
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me këto parime e standarte. Nga ana tjetër, doktrina shqiptare është e varfër, sa kohë 
edhe vendi është një demokraci e re. Jurisprudenca e gjykatave shqiptare është derivat 
i vështirësive të lartpërmendura dhe ka nevojë të pasurohet. Pra, nuk mund të thuhet 
se gjyqtari apo prokurori shqiptar nuk ka nevojë për këtë informacion shtesë, me 
arsyetimin se çështjet janë të thjeshta dhe legjislacioni apo jurisprudenca vendase 
është shteruese. Në jo pak raste ka qenë pikërisht përformanca e kësaj të fundit shkak 
për konstatimin e shkeljes së kryer nga Shqipëria, prej GJEDNj.

3. Një faktor tjetër i brendshëm është edhe paqartësia lidhur me fuqinë ligjore të 
vendimeve të GjEDNj në rendin e brendshëm juridik. Ka një kuptim të përgjithshëm të 
rëndësisë së KEDNj dhe GjEDNj, por kjo mbetet abstrakte dhe pa shprehitë përkatëse 
në praktikë.  Kështu p.sh., nuk vlerësohet se vendimet e GjEDNj kanë të njëjtin status 
ligjor me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, pra si burim i së drejtës e të 
detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjithë. Kjo duke pasur në vëmendje edhe kontekstin 
e lartpërmendur të statusit juridik të KEDNj, si marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar 
me ligj dhe për rrjedhojë, edhe të vendimeve të GjEDNj, si pjesë përbërëse e saj. Dhe 
kjo jo vetëm sa i takon vendimeve të dhëna ndaj Shqipërisë, por edhe vendimeve të 
dhëna ndaj shteteve të tjera, për pjesën ku krijohen apo zhvillohen standarte që duhet 
të aplikohen në të gjitha rastet e ngjashme, pavarësisht vendit palë në gjykimin në 
Strasburg.

Mungon ndërgjegjësimi që mosnjohja e këtij aspekti e bën gjykatën/gjyqtarin dhe 
prokurorinë/prokurorin shqiptar shkak për dështimin e shtetit shqiptar në mbrojtjen 
e tij para GjEDNj.  Kjo është e vërtetë për të gjitha nivelet e gjyqësorit shqiptar, ndaj lind 
nevoja jo vetëm e njohjes, por edhe e kuptimit të drejtë dhe të saktë të jurisprudencës 
së GjEDNj. Aq më tepër kur kjo e fundit ka njohur dhe konsoliduar konceptin aq 
të rëndësishëm të “hapësirës së vlerësimit” të shteteve anëtare të KEDNj, që do të 
thotë se, në çdo rast, mënyra e kuptimit dhe e zbatimit të të drejtave dhe kufizimeve 
të parashikuara nga KEDNj merr parasysh edhe realitetin e vendit konkret. Kjo do të 
thotë që edhe kur është lexuar, njohur apo dihet rëndësia e jurisprudencës së Gjykatës 
së Strasburgut, moskuptimi i drejtë i saj mund të shndërrohet në shkak për shkelje 
dhe dënimin e shtetit shqiptar nga kjo Gjykatë.

Faktorët e jashtëm
1. Nga takimet me gjyqtarë e prokurorë u evidentua, se një ndër shkaqet që ndikon 
tek shkalla e njohjes me juriprudencën e GjEDNj, është mungesa e botimeve me 
vendime të GjEDNj, të përkthyera në shqip, veç rasteve kundër Shqipërisë, të cilat 
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botohen në Fletoren Zyrtare. Madje, u ngrit si shqetësim edhe se kjo e fundit nuk u 
mundësohet më falas gjyqtarëve e prokurorëve. Gjithesesi, duhet të theksohet se në 
Fletoren Zyrtare botohen vetëm vendimet e GjEDNj ndaj Shqipërisë.  Fakti që ato nuk 
sigurohen më falas nga buxheti i shtetit, nuk mund të përbëjë pengesën kryesore për 
realizimin e detyrimit të njohjes me to.  Në të kundërt, ky arsyetim do të qëndronte 
edhe për vetë ligjet e tjera që zbaton gjykata për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme 
gjatë punës së përditshme. Natyrisht që përveç mundësisë që gjyqtarët të abonohen 
personalisht në këto botime, ekziston një numër mundësish të tjera, siç janë, lidhjet 
ndihmëse në faqet e internetit të Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese, KLD-së 
apo edhe programe të ndryshme të librarive elektronike. Megjithatë, mund të bëhet 
më tepër për gjyqtarët dhe nga gjyqtarët që të lehtësohet arritja prej tyre e këtyre 
mundësive. Kjo ilustrohet me faktin se njohja me vendimet e dhëna ndaj Shqipërisë, 
ndonëse relativisht më e lartë, nuk ndryshon shumë dhe mbetet larg sikurse edhe 
për vendimet e dhëna ndaj shteteve të tjera. Në fakt, këto të fundit do të mund të 
njiheshin mjaft mirë edhe nëpërmjet vendimeve të dhëna ndaj Shqipërisë, ku ato 
citohen si qëndrime të konsoliduara tashmë të GjEDNj.

Lidhur me vendimet e tjera të GjEDNj që nuk kanë të bëjnë me Shqipërinë u konstatua 
se ka pasur varfëri të ndjeshme në botime. Broshurat përmbledhëse të jurisprudencës 
së GjEDNj sipas neneve përkatëse të publikuara dhe përkthyera në gjuhën shqipe 
nga KE vite më parë, apo raportet e publikuara mbi këtë jurisprudencë, prej më 
shumë se një dekadë mungojnë apo nuk janë përditësuar me zhvillimet e fundit  të 
jurisprudencës së GjEDNj. Natyrisht që këtij shkaku nuk mund të mos i jepet pesha 
specifike e rëndësisë në shkallën e njohjes me jurisprudencën e kësaj gjykate. Aq më 
tepër që në Shqipëri përdorimi i internetit, si dritare informacioni në këtë drejtim, 
nuk është në një shkallë të lartë, ndër të tjera, edhe për shkak të realitetit të njohjes së 
pakët me gjuhën e huaj profesionale.

2  Krahas varfërisë në botime nga më të ndryshmet me natyrë të përgjithshme, 
qoftë nga jurisprudenca e GjEDNj apo rreth KEDNj, ka dalë në pah nga gjyqtarët 
dhe prokurorët mungesa e botimeve selektive ndihmëse mbi rastet lider, precedent 
të jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut, gjë e cila duhet të bëhet në mënyrë 
të përmbledhur dhe shpjeguese, në gjuhën shqipe. Pra bëhet fjalë për ato vendime 
që udhëheqin vetë jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut, sipas të drejtave të 
parashikuara në nenet e KEDNj. Gjithashtu, gjyqtarët dhe prokurorët vlerësojnë të 
dobishme, për lehtësi studimi e përdorimi, pikërisht përkthimin dhe botimin jo të 
gjithë vendimit, por të fakteve kryesore të çështjes dhe qëndrimit të Gjykatës. 
Ata u shprehën edhe për faktin se në jo pak raste hasin referime apo citime të 
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jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut, veçanërisht nga ato që nuk kanë të bëjnë 
me Shqipërinë, në vendimet e Gjykatës së Lartë dhe Kushtetuese. Problemi në këto 
raste ka qëndruar në atë se këto referime nuk është bërë e mundur të konsultohen, 
ose sepse nuk janë gjendur, ose sepse mund të gjenden vetëm në gjuhë të huaj. Në 
këto rrethana, ata e kanë pasur të pamundur të gjejnë apo “prekin” kuptimin e vërtetë 
të referimit apo citimit, duke qenë se kjo dritare njohje me jurisprudencën e GJEDNj 
ka rezultuar e pamjaftueshme.  

Kjo është domethënëse veçanërisht po të kihet parasysh se thjesht leximi i një 
vendimi të Gjykatës së Strasburgut nuk tejkalon vështirësinë e njohjes dhe kuptimit 
të saktë e të drejtë të asaj çfarë ka dashur të thotë gjykata. Madje, gjyqtarët e apelit 
kanë konstatuar se në jo pak raste, referimi që bëjnë gjyqtarët e shkallës së parë në 
jurisprudencën e Strasburgut është i përsëritur dhe krejtësisht jashtë kontekstit, duke 
u shndërruar në abuziv e i panevojshëm.

3. Duke mbetur tek natyra e botimeve, rezultoi se shkak që ka ndikuar në shkallën 
e njohjes dhe që përbën njëkohësisht nevojë të kohës është edhe realizimi i një botimi 
elektronik ku të mundësohet kërkimi me fjalë kyçe i vendimeve të GjEDNj. Sipas 
gjyqtarëve dhe prokurorëve një iniciativë e tillë ka ekzistuar dikur, por prej kohësh 
është ndërprerë. Sipas tyre, kjo bëhet gjithnjë e më e nevojshme në kushtet kur një 
pjesë e madhe preferojnë formatin elektronik në krahasim me formatin e botuar. Aq 
më tepër që kjo mënyrë është më operative në kërkim dhe shfrytëzim.

4. Mungesa e hartimit dhe botimit të një indeksi, jo vetëm me vendimet e Gjykatës 
ndaj Shqipërisë, por dhe ndaj shteteve të tjera, ku të pasqyrohen disa nga vendimet 
më kryesore të saj sipas neneve të KEDNj që ato trajtojnë. Në këto takime u evidentua 
gjithashtu fakti se një indeks i tillë do të nxiste konsultimin me jurisprudencën e 
GjEDNj, në këtë mënyrë, edhe rritjen e shkallës së njohjes në kushtet kur kjo do të 
ishte lehtësisht e aksesueshme, mbi bazë orientimi dhe ndihmuese për një përgjigje 
të shpejtë të rastit, pa humbur interesi i atypëratyshëm.

5. Gjyqtarët dhe prokurorët shprehën si shqetësim mosnjohjen e kësaj 
jurisprudence nga ana e palëve dhe avokatëve, në mënyrë të tillë që të jenë ata që të 
propozojnë zgjidhjen e rastit duke u bazuar në këtë jurisprudencë e, në këtë mënyrë, 
duke realizuar edhe nxitjen përkatëse në këtë drejtim. Pra, kjo përgatitje shihet prej 
tyre si një sfidë konkuruese që ndikon natyrshëm dhe ndjeshëm procesin e njohjes 
dhe zbatimit të standarteve të zhvilluara nga Strasburgu.  Megjithatë, u shfaqën 
mendime se, edhe në mungesë të kësaj iniciative prej palës mbrojtëse, duhet që vetë 
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prokurorët dhe gjyqtarët kryesisht të referojnë në këto standarte, për të bindur palën 
tjetër, gjykatën që gjykon çështjen dhe gjykatat më të larta. Po kështu, u përmendën 
edhe ato raste kur kjo gjë bëhet nga avokatët, por që në shumicën e tyre janë referime 
abstrakte, të përgjithshme, jo të sakta ose irelevante e jashtë kontekstit të çështjes 
konkrete. 

6. Një faktor tjetër që ka ndikuar janë edhe problemet e aksesit në internet dhe 
njohjes së gjuhës së huaj. Kështu, përdorimi i faqes zyrtare të internetit HUDOC 
të GjEDNj është pothuaj i panjohur si koncept. Rezulton që për shkak të mungesës 
së kohës, mos familjarizimit me teknologjinë apo vështirësisë së njohjes së gjuhës 
së huaj në të cilën është shkruar vendimi i GjEDNj-së, frekuentimi i kësaj faqeje 
zyrtare është mjaft i rrallë, pothuaj inekzistent. Gjithashtu, u shpreh shqetësimi për 
autoritetin ligjor të përkthimit të vendimeve. Këtu nuk bëhet fjalë për vendimet e 
dhëna ndaj Shqipërisë, të cilat përkthehen zyrtarisht dhe botohen në Fletoren Zyrtare, 
por për vendimet e dhëna ndaj shteteve të tjera. Përgjithësisht, ka një konsensus që 
këto përkthime nuk kërkohet të kenë kaluar një filtër burokracie shtetërore, mjafton 
që të burojnë prej një autoriteti moral të besueshëm, siç mund të jetë përkthimi i 
realizuar në kuadrin e një projekti të caktuar, por që gjithsesi i ditur dhe autorizuar. 

7. Gjyqtarët dhe prokurorët pohuan se nuk kanë munguar trajnimet e realizuara 
nga Shkolla e Magjistraturës, por lipset rritja e pjesëmarrjes aktive në këto sesione 
trajnuese, si dhe pasurimi i tyre, duke i shndërruar në trajnime më adekuate dhe 
me karakter të detyrueshëm. Sipas tyre mund të kërkohet që çdo gjyqtar e prokuror 
të ketë të detyrueshëm pjesëmarrjen- pra mos të lihet në varësi të kërkesave të bëra 
për atë modul. Ky modul është i detyrueshëm në një sesion trajnues dy ditor në vit 
për jurisprudencën e GjEDNj. Në këto sesione nevojitet të gjejnë trajtim në mënyrë 
interaktive rastet kryesore, lider të GjEDNj, jo vetëm vendimet e dhëna kundër 
Shqipërisë, por vendime për çështje që shqetësojnë e mund të ndihmojnë praktikën 
gjyqësore vendase. Të tilla mund të ishin ato që kanë të bëjnë me nenin 5, “E drejta 
për liri e siguri”; nenin 6, “E drejta për një proces të rregullt”; nenin 8, “E drejta për 
respektimin e jetës private e familjare”; neni 10, “Liria e shprehjes” dhe neni 1 i 
Protokolli 1, “Mbrojtja e Pronës”.

7.2 Forumet me avokatë

Avokatët parashtruan se e njohin disi rëndësinë e KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj, 
por gjithsesi ato marrin rëndësi relative në krahasim, p.sh., me njohjen e rëndësisë 
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së vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë ose vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. 
Ka mjaft paqartësi dhe dyshime në lidhje me pozitën e KEDNj dhe jurisprudencës 
së GjEDNj në rendin e brendshëm juridik të vendit. Kjo tregon shkallën jo të lartë 
të njohjes me përmbajtjen e KEDNj, procedurat e GjEDNj dhe vendimet e kësaj të 
fundit, por edhe mungesën e doktrinës në këtë fushë në Shqipëri. Ekziston jo në pak 
raste, ndërmjet avokatëve, konsiderata se jurisprudenca e Strasburgut vlerësohet si jo 
e nevojshme apo si jo e përshtatshme për t’u përdorur në bazën ligjore për paditë e 
ngritura apo çështjet e mbrojtura para praktikës gjyqësore shqiptare. 

Gjatë takimeve në forume rezultoi se ka një tërësi shkaqesh e faktorësh që kanë 
penguar deri më sot shkallën e njohurive dhe si rrjedhojë edhe përdorimin më të madh 
të jurisprudencës së GjEDNj. Ashtu si dhe në rastin e gyqtarëve dhe prokurorëve, 
evidentimi i këtyre faktorëve apo shkaqeve në mjaft raste ecën paralelisht edhe me 
identifikimin e nevojave përkatëse në këtë drejtim. Këta faktorë mund të klasifikohen 
në subjektivë dhe objektivë, ku të parat lidhen me vetë aktivitetin e avokatëve, ndërsa 
të dytët burojnë nga rrethana që nuk lidhen me to. 

Në faktorët subjektivë mund të renditen: 
• Mosrespektimi i detyrimit ligjor nga ana e gjykatës për t’i dhënë përgjigje, në 

vendimin e saj përfundimtar, pretendimeve të ngritura si me padi dhe me mjete 
të tjera procedurale të cilat kishin për bazë një vendim të GjEDNj;

• Paqartësia lidhur me statusin ligjor të vendimeve të GjEDNj në rendin e brendshëm 
juridik;

• Mosnjohja nga ana e avokatëve e përmbajtjes së vendimeve të GjEDNj.

Ndërsa në faktorët objektivë mund të renditen: 
• Mungesa e botimeve dhe vendimeve të GjEDNj të përkthyera në gjuhën shqipe;
• Mungesa e botimeve të rasteve precedente të jurisprudencës së Gjykatës së 

Strasburgut, qoftë edhe në gjuhë të huaj;
• Mosnjohja e jurisprudencës nga gjyqtarët duke mos u krijuar kështu mundësi të 

realizojnë zgjidhjen e çështjes duke u bazuar në jurisprudencën e GjEDNj;
• Mungesa e trajnimeve, kurseve, debateve dhe forumeve, që të trajtojnë probleme 

specifike.

Faktorët subjektivë: 
1. Vlerësimi si të panevojshëm i njohjes me KEDNj dhe jurisprudencën e 
GjEDNj me justifikimin se avokatët hasin vazhdimisht në injorimin nga gjykata të 
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mbrojtjes që bëhet bazuar në KEDNj dhe praktikën e Gjykatës së Strasburgut. Shumica 
e diskutimeve të avokatëve sollën si argument pengesë në këtë drejtim, neglizhimin dhe 
mospërgjigjen e gjykatës, qoftë në mënyrën e administrimit të procesit gjyqësor, qoftë në 
argumentimin e vendimit përfundimtar ndaj kërkesave apo mbrojtjes së parashtruar nga 
avokatët që kishin për objekt kërkimin e drejtpërdrejtë të të drejtave të parashikuara në 
KEDNj dhe parimeve të arsyetura dhe të vendosura nga GjEDNj në jurisprudencën e saj.     
   
2. Paqartësia lidhur me statusin ligjor të vendimeve të GjEDNj në rendin e 
brendshëm juridik. Edhe pse theksohet nga avokatët rëndësia e KEDNj dhe GjEDNj, ajo 
mbetet e papërdorshme në praktikë. Së pari, shumica e avokatëve pjesëmarrës në forume 
nuk vlerësojnë se vendimet e GjEDNj kanë të njëjtin status ligjor me vendimet unifikuese 
të Gjykatës së Lartë, si burim i së drejtës, të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjithë. 
Shpesh në diskutime mbizotëroi mendimi i gabuar se ky status u takon vetëm vendimeve 
të GjEDNj që kanë palë shtetin shqiptar, kur në fakt edhe vendimet e dhëna ndaj shteteve 
të tjera, për pjesën ku krijohen apo zhvillohen standarte që duhet të aplikohen në të 
gjitha rastet e ngjashme pavarësisht vendit palë në gjykimin në Strasburg, janë njësoj të 
detyrueshme. 

Avokatët megjithëse patën këtë mendim, nuk arritën të jepnin ndonjë argument se përse 
Gjykata Kushtetuese u referohet në vendimet e saj të viteve të fundit rregullisht vendimeve 
të dhëna nga GjEDNj-ja dhe zgjidhjeve të adoptuara prej kësaj të fundit. Në këto kushte, kjo 
praktikë mund të ndiqet dhe nga gjykatat e tjera, prandaj lind nevoja jo vetëm e njohjes nga 
avokatët, por edhe e kuptimit të drejtë dhe të saktë të jurisprudencës së GjEDNj.  

Faktorët objektivë: 
1. Mungesa e informacionit për vendimet e GjEDNj, i cili do të duhej të merrej 
nëpërmjet botimeve të përkthyera në shqip. Nga takimet me avokatët u evidentua, si një 
ndër shkaqet që ndikojnë në nivelin e njohjes me juriprudencën e GjEDNj, mungesa e 
botimeve të fokusuara në analiza sintezë të vendimeve të GjEDNj, të përkthyera në shqip. 
Vendimet e dhëna kundër Shqipërisë janë më të njohura dhe më të aksesueshme për 
avokatët, por ato janë të pakta në numër dhe jo të rëndësishme në zgjidhjet e çështjeve që 
japin në krahasim me gjithë gamën e vendimeve që shqyrton dhe nxjerr GjEDNj. Ndërkohë 
që dhe numri i botimeve mbi vendimet e GjEDNj ndaj shteteve të tjera anëtare të KE-së 
është shumë i vogël. Përmenden disa botime të pakta e disa broshura përmbledhëse, 
që edhe këto nuk kanë qenë lehtësisht të aksesueshme për shkak të problematikave në 
shpërndarjen sistematike dhe uniforme, ku sillet si shembull mungesa e pajisjes së 
dhomave të avokatisë në rrethe. Njohja profesionale me gjuhët angleze dhe frënge, gjuhë 



37

në të cilat gjenden më së shumti vendimet e GjEDNj në internet, është gjithashtu e pakët. 
2. Krahas varfërisë në botime nga më të ndryshmet, me natyrë të përgjithshme, qoftë 
nga jurisprudenca e GjEDNj apo rreth KEDNj, të lartpërmendura, ka dalë në pah gjithashtu 
dhe mungesa e botimeve ndihmëse lidhur me rastet precedente të jurisprudencës së 
Strasburgut, në gjuhën shqipe ose edhe në anglisht sidomos për një pjesë të avokatëve, 
kryesisht atyre në moshë më të re. 

3. Në jo pak raste avokatët hasin referime apo citime të jurisprudencës së Gjykatës 
së Strasburgut, veçanërisht nga ato që nuk kanë të bëjnë me Shqipërinë, në vendimet e 
Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese. Për këto raste, avokatët kanë hasur vështirësi 
për aksesimin e këtyre vendimeve, apo për leximin e tyre vetëm në gjuhë të huaj. Në 
këto rrethana, ata e kanë pasur të pamundur të gjejnë kuptimin e vërtetë të referimit apo 
citimit, duke qenë se njohja e jurisprudencës së GjEDNj ka rezultuar e pamjaftueshme.  

4. Mosnjohja e jurisprudencës nga gjyqtarët duke mos u krijuar kështu mundësi të 
realizojnë zgjidhjen e çështjes duke u bazuar në këtë jurisprudencë, e në këtë mënyrë të 
realizojnë edhe nxitjen përkatëse në këtë drejtim. Edhe kur avokatët e gjejnë mundësinë 
për të studiuar raste precedente të GjEDNj dhe i referojnë këto në mbrojtjen e çështjes para 
gjykatës, janë gjyqtarët që me mosnjohjen që kanë për jurisprudencën në përgjithësi dhe 
rastin precedent konkret, jo vetëm që e zgjidhin çështjen pa iu referuar rastit precedent, 
ose i referohen në mënyrë abstrakte, të përgjithshme ose jo të saktë, por pengojnë edhe 
nxitjen e avokatëve për kërkime të mëtejshme në këtë fushë duke krijuar kështu një 
reaksion të dyanshëm për pengesën e thellimit të njohurive për jurisprudencën e KEDNj.

5. Mungesa e trajnimeve, kurseve, debateve dhe forumeve si p.sh., këto që u realizuan 
në kuadër të këtij studimi nga ana e Fondacionit Soros, që të trajtojnë probleme specifike, 
janë arsye për mungesën e njohurive në këtë fushë. Avokatët pohuan se megjithëse 
të pakta në numër, nuk kanë munguar trajnimet e realizuara nga Dhoma Kombëtare 
e Avokatisë, por lipset organizimi i tyre në mënyrë sistematike, si dhe pasurimi i tyre, 
duke iu shmangur trajnimeve të niveleve fillestare që trajtojnë ende tema të përgjithshme 
dhe sipërfaqësore mbi KEDNj, por duke kaluar tashmë në trajnime më të domosdoshme 
dhe me karakter të detyrueshëm. Në këto sesione nevojitet të gjejnë trajtim në mënyrë 
interaktive rastet kryesore, që janë shndërruar në precedentë për jurisprudencën e 
GjEDNj.
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8.   ANALIZA E REZULTATEVE SASIORE DHE CILËSORE TË ARRITURA

8.1 Vlerësime të përgjithshme mbi target grupin e monitoruar

Në anketimin që u realizua me 
gjyqtarë,  prokurorë dhe avokatë për 
vlerësimin e njohurive të tyre mbi 
KEDNJ, GJEDNJ dhe jurisprudencën 
e kësaj të fundit morën pjesë: 

	� 76 gjyqtarë, nga të cilët 80% 
prej tyre gjyqtarë të shkallës së parë 
dhe 20% gjyqtarë të apelit, 
	� 70 prokurorë, nga të cilët 84% 

prokurorë pranë gjykatave të shkallës 
së parë dhe 16% prokurorë pranë 
gjykatave të apelit, si dhe 
	� 227 avokatë nga pesë dhoma 

avokatie, përkatësisht nga dhoma 
e avokatisë Tiranë, Durrës, Vlorë, 
Shkodër dhe Lezhë7. 

Pjesa dërmuese  e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të anketuar në këtë 

studim, rreth 80% e tyre, ishin 

gjyqtarë të shkallës së parë dhe 

prokurorë pranë tyre, ndërsa rreth 

20% ishin gjyqtarë të gjykatave të 

apelit dhe prokurorë pranë tyre.

Përsa i takon moshës së të anketuarve, 
evidentohet se:

	� 64,5 % e gjyqtarëve që morën 

7   Vetëm	për	target	grupin	e	avokatëve,	qyteti	i	Lezhës	është	vendosur	në	vend	të	atij	të	Korçës,	për	shkak	se	në	këtë	të	fundit	
nuk ka dhomë avokatie. 
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Numri total i avokatëve të anketuar
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pjesë në këtë studim ishin nën moshën 
45 vjeç, ndërsa 35,5 % ishin mbi këtë 
moshë;  
	� 67,2 % e prokurorëve të anketuar 

ishin nën moshën 45 vjeç, ndërsa 31,4 
% ishin mbi 45 vjeç;
	� 82,6 % e avokatëve ishin deri në 

moshën 45 vjeç dhe një numër i vogël 
17.6 % ishin mbi këtë kufi moshor. 

Kështu, pjesa më e madhe e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve të anketuar, më tepër 

se gjysma, afërsisht 70% e tyre ishin nën 

moshën 45 vjeç, ndërsa pjesa tjetër rreth 

30% ishin të moshës mbi 45 vjeç. Lidhur 

me avokatët, pjesa më e madhe e tyre, 

mbi 82% ishin nën moshën 45 vjeç. 

Përsa i takon ndarjes gjinore, vlerësohet se: 

	� 57.9 % e gjyqtarëve që morën pjesë 
ishin meshkuj dhe 38.2 % ishin 
femra;
	� 67.1% e prokurorëve të anketuar ishin 

meshkuj dhe vetëm 39.2 % e tyre 
ishin femra; 
	� 57.7 % e avokatëve ishin meshkuj dhe 

41.9 % femra.   

Në këto kushte, shumica e gjyqtarëve, 

prokurorëve dhe avokatëve të anketuar, 

përafërsisht rreth 60% e tyre ishin 

meshkuj, ndërsa 40% ishin femra.

Lidhur me përvojën profesionale të target 
grupeve të monitoruara, rezulton se: 
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Gjyqtarët e anketuar: 

	� 30,3% kishin deri në 10 vjet përvojë 
pune si gjyqtarë, 
	� 50% deri në 20 vjet përvojë pune, si dhe 
	� 17,1% kishin 20 deri në 25 vjet përvojë 

pune.  

Prokurorët: 

	� 37,2% e tyre kishin deri në 10 vjet 
përvojë pune si prokurorë, 
	� 34,3% deri në 20 vjet përvojë pune, si 

dhe 
	� 28,6% e tyre kishin 20 deri në 25 vjet 

përvojë pune.  

Përsa i takon avokatëve:

§	62.9% e tyre kishin deri në 10 vjet 
përvojë pune ndërsa; 

§	12.8% ishin me 20 vjet përvojë pune dhe 
§	vetëm 4.4% kanë 20 deri në 25 vjet përvojë pune. 

Nga ky klasifikim rezulton se shumica e 

avokatëve të anketuar (rreth 62.9%) janë të 

rinj në profesion, maksimalisht deri në 10 

vjet eksperiencë pune. Pothuajse gjysma e 

gjyqtarëve kanë një përvojë të gjatë pune si 

gjyqtar deri në 20 vjet, ndërsa prokurorët 

ndahen në mënyrë të barabartë ndërmjet 

10 dhe 20 vjet përvojë pune.

Përsa i takon shpërndarjes gjeografike, 
evidentohet se:
• 59.2% e gjyqtarëve punonin në  
  qytetet Tiranë e Durrës, ndërsa  
  pjesa tjetër prej 40.8% punonin në  
  qytetet Vlorë, Korçë dhe Shkodër; 
• 67.2% e prokurorëve punonin në  
  qytetet Tiranë e Durrës, ndërsa 
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pjesa tjetër prej 32.8% punonin në qytetet Vlorë, Korçë e Shkodër;  
• shumica dërrmuese e avokatëve 66.5%, punonin në Tiranë dhe Durrës, ndërsa vetëm 

33.5% punonin në Shkodër dhe Vlorë.

Kështu, pothuajse 60% e gjyqtarëve dhe 70% e prokurorëve dhe avokatëve të anketuar, 

punonin në qytetet Tiranë e Durrës, ndërsa pjesa e mbetur e tyre punoin në Vlorë, Korçë 

e Shkodër.

8.2 Analizë e njohurive mbi Konventën Europiane të të Drejtave 
të Njeriut
Seksioni i dytë i pyetësorit i përbërë nga 5 pyetje të një natyre bazike është i përbashkët 
për të tre target grupet e synuara: gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët. Ky seksion i shërben 
vlerësimit dhe matjes së njohurive mbi KEDNj, të drejtat e parashikuara në këtë dokument 
si dhe statusin ligjor të saj në juridiksionin kombëtar. Nisur nga kjo, përgjigjet kërkonin 
njohuri të një shkalle “të standartit minimum” rreth këtij dokumenti të rëndësishëm të 
ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1996. 

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga gjyqtarët
Mesatarja e përg jig jeve të sakta të dhëna nga g jyqtarët për pyetjet e këtij seksioni është 64,2%. 
Kjo pasi varion përgjigja e saktë në varësi të pyetjes. Kështu, rezulton se përqindjen më 
të lartë të përgjigjeve të sakta e ka pyetja rreth të drejtave dhe lirive që rregullohen nga 
Konventa, ku 82,9% e gjyqtarëve i janë përgjigjur saktë kësaj pyetjeje. Ekziston mundësia 
që në një shkallë relativisht të lartë, përgjigjia e saktë e kësaj pyetjeje në një përqindje të 
tillë të jetë intuitive, duke qenë se ekziston psikoza që KEDNj rregullon çdo liri e të drejtë 
të njeriut dhe jo vetëm ato themelore. 
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Një argument në mbështetje të këtij shpjegimi është edhe fakti se pyetja që ka marrë 
përqindjen më të ulët të përgjigjeve të sakta ka të bëjë me ndalimet që nuk rregullohen nga 
Konventa. Vetëm 25% e gjyqtarëve të anketuar i janë përgjigjur saktësisht kësaj pyetjeje 
(duke treguar që të gjitha ndalimet e vendosura në pyetësor rregullohen nga Konventa), 
ndërkohë që një përqindje e madhe e tyre kanë dhënë përgjigje të gabuara. Gjithashtu, 
interesant është fakti që kjo pyetje ka përqindjen më të lartë të përgjigjeve “Nuk e di” për 
këtë seksion. 15.8% e gjyqtarëve kanë pohuar mungesën e njohurive lidhur me ndalimet 
që nuk rregullohen nga Konventa. 

Grafiku nr. 2

Ajo që përbën “lajm të mirë” është përqindja e lartë prej 76,3% e përgjigjes së saktë 
që i është dhënë pyetjes rreth statusit të KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj në 
rendin e brendshëm juridik.

Nga pesë pyetje i janë përgjigjur saktë të gjithave ose katër prej tyre gjithsej 43,4% e 
gjyqtarëve8. Kështu, nëse do të konsiderohej se përg jig ja e saktë e të pesë apo katër nga 

pesë pyetjet e këtij seksioni tregon një shkallë të lartë të njohjes së KEDNj, rezulton se këtë 

e gëzon më pak se 50% e g jyqtarëve.

8   Respektivisht 14,5% e gjyqtarëve i janë përgjigjur saktësisht të pesë pyetjeve të pyetësorit ndërsa 28.9% i janë përgjigjur 
saktësisht 4 prej tyre. Pjesa tjetër i janë përgjigjur saktë tre (28,9%), dy (21,1%) ose një (3,9%) prej pyetjeve.



43

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për të pesë pyetjet është 6.8 %. Kjo tregon që në 
një përqindje të vogël gjyqtarët kanë pohuar mungesën e njohurive mbi KEDNj. 

Graf iku nr. 3

 

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga prokurorët

Sa i takon prokurorëve, mesatarja e përg jig jeve të sakta për pyetjet e këtij seksioni është pak 

më e ulët se ajo e g jyqtarëve, rreth 62,6%. Pra, vetëm 1,6% më pak se ajo e gjyqtarëve, 
që është gjithsesi një diferencë jo domethënëse. Edhe tek prokurorët konstatohet 
se pyetja që ka marrë përgjigjen e saktë në përqindjen më të lartë prej 87,1% është 
pikërisht ajo që ka të bëjë me të drejtat dhe liritë që rregullohen nga Konventa. Pra, 
e njëjta pyetje që ka marrë përqindjen më të lartë të përgjigjeve të sakta edhe nga 
gjyqtarët9. Edhe këtu vlen të evidentohet gjetja e përmendur tek gjyqtarët, pikërisht 
se përgjigja e saktë në një përqindje kaq të lartë për këtë pyetje mund të shpjegohet 
me intuitën e shprehur në këtë rast. Argumenti në mbështetje të kësaj gjetje, i cituar 
edhe tek gjyqtarët është plotësisht i vlefshëm dhe për prokurorët. 

Pra, edhe tek prokurorët pyetja që ka përqindjen më të ulët të përgjigjeve të sakta është 

9			Shih	grafikun	nr.	1.
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ajo që ka të bëjë me ndalimet që rregullohen nga Konventa10. 37.1% e prokurorëve 
janë përgjigjur saktësisht kësaj pyetjeje, disi më shumë se gjyqtarët me 25%. Kjo pyetje ka 
marrë gjithashtu përqindjen më të lartë të përgjigjeve “Nuk e di” në vlerën 18.6%. 

Ndryshe nga gjyqtarët, pyetjes rreth statusit të KEDNj dhe jurisprudencës së GjEDNj në 
rendin e brendshëm juridik, prokurorët i janë përgjigjur saktë në një përqindje më të ulët 
prej 55,7%, që është gjithsesi më shumë se gjysma11.

Nga pesë pyetje i janë përgjigjur saktësisht të gjithave ose katër prej tyre gjithsej 40% e 
prokurorëve12. Nëse do të konsiderohej se përg jig ja e saktë e të pesë apo katër nga pesë pyetjet 

e këtij seksioni tregon një shkallë të lartë të njohjes së KEDNJ-së, rezulton se këtë e gëzon vetëm 

40% e prokurorëve.

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për të pesë pyetjet është 32,8%. Kjo tregon që në një 
përqindje jo të vogël, prokurorët kanë pohuar mungesën e njohurive mbi KEDNj.
 

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga avokatët
Për avokatët, mesatarja e përg jig jeve të sakta të dhëna për pyetjet e këtij seksioni është 62,5%. 
Nisur nga kjo, njohuritë e avokatëve mbi KEDNj paraqiten pothuajse në të njëjtin nivel 
me njohuritë e prokurorëve dhe pak më të ulëta krahasuar me shkallën e njohurive të 
gjyqtarëve (62.5% përkundrejt 62.6 % prokurorët dhe 64.2% gjyqtarët). 
 
Përqindjen më të lartë të përgjigjeve të sakta e ka pyetja rreth të drejtave dhe lirive që 
rregullohen nga Konventa. 92,5% e avokatëve i janë përgjigjur saktë kësaj pyetje duke 
kaluar përqindjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të njëjtën pyetje13. Argumentimi i 
mësipërm i evidentuar për gjyqtarët dhe prokurorët se përgjigjia e saktë ndaj kësaj pyetjeje 
është më shumë intuitive vlen dhe për avokatët. Njëlloj si më lart, pyetja me përqindjen 
më të ulët edhe për avokatët është ajo që ka të bëjë me ndalimet që nuk rregullohen 
nga Konventa. Vetëm 36.1% e avokatëve janë përgjigjur pozitivisht kësaj pyetjeje (e 
barazvlefshme kjo përqindje me atë të prokurorëve dhe pak më e lartë se ajo e gjyqtarëve, 
përkatësisht 37.1 % dhe 25%). Përqindja e përgjigjeve “Nuk e di” për këtë pyetje është 
më e larta për këtë seksion, por më e ulët krahasuar me të njëjtin pohim të dhënë nga 
gjyqtarët dhe prokurorët (11.5% përkundrejt 15.8% dhe 18.6%).    

10   Shih grafikun	nr.	2.
11   Për	më	shumë	informacion	shih	grafikun	nr.	3.
12   Përkatësisht 12.9% e prokurorëve i janë përgjigjur pozitivisht pesë pyetjeve, ndërsa 27.1% e tyre katër pyetjeve. Pjesa 
tjetër i janë përgjigjur saktë tre (28,6%), dy (22,9%) ose një (8,6%) prej pyetjeve.
13   Shih	grafikun	nr.	1.
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Për t’u theksuar është se njohuritë e avokatëve rreth statusit të KEDNj dhe jurisprudencës 
së GjEDNj në rendin e brendshëm juridik janë në një shkallë më të ulët se gjyqtarët 
dhe pak më të lartë se prokurorët (64,8% përkundrejt 76.3% dhe 55.7%)14. Kjo përgjigje 
nuk përputhet tërësisht me qëndrimet e avokatëve në fillim të diskutimeve në forumet 
e zhvilluara. Ekziston mundësia që përgjigjja pozitive të jetë ndikuar edhe nga debatet e 
zhvilluara në forume, pas të cilave u plotësua pyetësori në fjalë. 

Nga pesë pyetje i janë përgjigjur saktë të gjithave ose katër prej tyre afërsisht 36.5% e 
avokatëve15. Duke shfrytëzuar të njëjtin marzh vlerësimi se përg jig ja e saktë e të pesë apo 

katër nga pesë pyetjet e këtij seksioni tregon një shkallë të lartë të njohjes së KEDNJ-së, rezulton 

se këtë e gëzon më pak se 40% e avokatëve.

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për të pesë pyetjet është 27,6%. Kjo tregon që në një 
përqindje relativisht të vogël, avokatët kanë pohuar mungesën e njohurive mbi KEDNj. 

8.2    Analizë e njohurive mbi Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut

Qëllimi i pyetjeve të këtij seksioni ishte vlerësimi i shkallës së njohjes që kanë gjyqtarët, 
prokurorët, avokatët për rrugën që ndjek çështja deri në Gjykatën e Strasburgut, subjektet 
që mund t’i drejtohen kësaj gjykate, kompetencat e saj, cili mund të jetë fati i çështjes dhe 
autoriteti i vendimit të GjEDNj. Për këtë arsye, u vendos një numër më i madh pyetjesh se 
në seksionin e parë, më konkretisht shtatë pyetje. Kjo është e rëndësishme, pasi GjEDNj 
është instrumenti më të cilin vihet në jetë KEDNj, kuptohet dhe përsoset respektimi 
i të drejtave dhe lirive të parashikuara në të. Njohuritë për GjEDNj përbëjnë pjesë 
komplementare të atyre për KEDNj. Ndërmjet tyre ka një lidhje organike dhe përmes tyre 
jepet një tablo më e qartë dhe e plotë e kuptimit dhe rëndësisë së standarteve që vendos 
jurisprudenca e GjEDNj. 

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga gjyqtarët
Mesatarja e përg jig jeve të sakta në këtë seksion është në një përqindje më të ulët se në seksionin e 

parë. Më konkretisht, kjo mesatare është 60% përkundrejt 64.2% e mesatares së përgjigjeve 
të sakta të seksionit të parë. 

14			Shih	grafikun	nr.3.	
15   Përkatësisht 13.2% e avokatëve i janë përgjigjur pozitivisht pesë pyetjeve, ndërsa 23.3 % e tyre katër pyetjeve. Pjesa tjetër 
i janë përgjigjur saktë tre (34%), dy (27%) ose një (7%) prej pyetjeve.
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Megjithatë, vlen të theksohet se përqindja e mesatares është ulur për shkak të pyetjes 
që ka të bëjë me kompetencën e GjEDNj për të marrë vendime të ndërmjetme, së cilës 
i janë përgjigjur saktë vetëm 6,6% e gjyqtarëve. Kjo pyetje ka marrë përqindjen më 
të ulët të përgjigjeve të sakta dhe përqindjen më të lartë të përgjigjeve “Nuk e di” në 
vlerën 32.9%. Pa këtë pyetje, mesatarja e përgjigjeve të sakta do të arrinte në 68,85%. 
Një pjesë e konsiderueshme e gjyqtarëve (46.1% e tyre) mendojnë se GjEDNj ka 
kompentencë të ndërhyjë drejtpërdrejtë tek autoriteti shtetëror kundra të cilit bëhet 
ankesa si dhe ka të drejtë të sigurojë pagesën e një avokati për palën kërkuese për të 
kryer përpilimin dhe depozitimin e kërkesës.  

Grafiku nr.4

Është e rëndësishme të evidentohet se pyetja që ka marrë përqindjen më të lartë prej 
85,5% të përgjigjeve të sakta është ajo që ka të bëjë me përllogaritjen e afatit brenda 
të cilit mund t’i drejtohesh GjEDNj. Kjo tregon se ka një shkallë relativisht të lartë 
njohjeje prej gjyqtarëve të standartit të elaboruar tashmë nga jurisprudenca e Gjykatës 
së Strasburgut, pikërisht të atij se Gjykata Kushtetuese nuk është gjithmonë një mjet 
efektiv për t’u shteruar para se t’i drejtohesh GjEDNj.
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Grafiku nr. 5

Po kështu ka rëndësi të theksohet se pyetjes rreth vlerës ligjore të vendimit të GjEDNj 
dhe asaj se çfarë kontrollon kjo e fundit në rastin kur konstaton shkelje të ndonjë 
prej dispozitave të KEDNj, i janë përgjigjur saktë, respektivisht 71,1% dhe 75% e 
gjyqtarëve. Kjo është një përqindje relativisht e lartë dhe premtuese, pasi ka të bëjë: 

• së pari, me faktin se vendimi i GjEDNj është i detyrueshëm jo vetëm në rastin 
kur është palë Shqipëria, por edhe në të gjitha rastet kur zhvillon standarte 
interpretimi për dispozita të caktuara të GjEDNj, duke pasur në këtë mënyrë 
vlerën e precedentit gjyqësor apo burimit të së drejtës për raste të ngjashme16 dhe 

• së dyti, me faktin se çfarë duhet të garantojnë autoritetet vendase si shprehje e 
detyrimeve pozitive që analizohen nga GjEDNj gjatë shqyrtimit të rastit. Pra, nëse 
shteti ka marrë masat e nevojshme për gëzimin e plotë të të drejtave të garantuara, 
nëse autoritetet vendase kanë proceduar në një hetim të efektshëm si dhe nëse i 
kanë dhënë viktimës mundësinë që t’i drejtohet gjykatës vendase17. 

16			Shih	grafikun	nr.6.
17			Për	më	shumë	informacion	shih	grafikun	nr.	7.



 48

Grafiku nr. 6

Grafiku nr. 7
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Gjithashtu, me vlerë është fakti se me shume se 60.5 % e gjyqtarëve i janë përgjigjur 
saktë pyetjes lidhur me faktin se çfarë mund të konstatojë me vendim GjEDNj dhe masat 
që i përcakton shteteve që deklarohen fajtor për shkeljen e një ose më shumë të drejtave 
të përcaktuara në KEDNj. Eshte veçanërisht e rëndësishme kuptimi i drejtë lidhur me 
qëndrimin e Gjykatës së Strasburgut sa i takon çështjes së vlerësimit të provave nga 
nivelet e ndryshme të gjyqësorit të brendshëm – ku duhet theksuar se kjo gjykatë nuk hyn 
në çështje të vlerësimit të provave, sepse nuk është gjykatë e shkallës së katërt.    

Grafiku nr. 8

Nga shtatë pyetje të këtij seksioni i janë përgjigjur saktësisht të gjithave, ose gjashtë prej 
tyre gjithsej 10,5% e gjyqtarëve18. Nëse tek përgjigjet pothuajse plotësisht të sakta do të 
futeshin edhe ata që janë përgjigjur saktë 5 nga shtatë pyetje, atëherë përqindja do të 
shkonte 46%. Pra, nëse do të konsiderohej se përg jig ja e saktë e të shtatë apo pesë nga shtatë 

pyetjet e këtij seksioni tregon një shkallë të lartë të njohjes së KEDNj, rezulton se këtë e gëzon 

vetëm 46% e g jyqtarëve, pra më pak se 50% e tyre.

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për këtë seksion është 8.6 %, e cila përfaqëson 
një numër të vogël gjyqtarësh që kanë pohuar mungesën e njohurive lidhur me 
procedurat pranë GjEDNj. 

18   Respektivisht 1,3% e gjyqtarëve i janë përgjigjur saktësisht shtatë pyetjeve, ndërsa 9,2% e tyre gjashtë pyetjeve. Pjesa 
tjetër i janë përgjigjur saktë katër (31,6%), tre (11,8%), dy (6,6%) ose një (2,6%) prej pyetjeve. 1,3% e gjyqtarëve të pyetur 
nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të saktë.
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Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga prokurorët
Mesatarja e përg jig jeve të sakta në këtë seksion është në një përqindje më të ulët se në seksionin 

e parë (56,7% përkundrejtë 62.6%). Megjithatë, edhe këtu vlen të përmendet e njëjta gjetje 
e cituar tek gjyqtarët se përqindja e mesatares është ulur për shkak të pyetjes që ka të 
bëjë me kompetencën e GjEDNj për të marrë vendime të ndërmjetme, së cilës i janë 
përgjigjur saktë vetëm 8,6% e prokurorëve19. Kjo pyetje ka marrë përqindjen më të ulët të 
përgjigjeve të sakta dhe përqindjen më të lartë (28.6%) të përgjigjeve “Nuk e di”. Pa këtë 
pyetje, mesatarja e përgjigjeve të sakta do të arrinte në 64,76%. Fakti që tek prokurorët 
dhe gjyqtarët haset e njëjta gjetje, ngre dyshime që në përgjigjet e disa prej pyetjeve, në 
kushtet që forumet janë zhvilluar të përbashkëta, ata mund të kenë ndikuar tek njëri-tjetri.

Është e rëndësishme të evidentohet se dy pyetjet që kanë marrë përqindjen më të lartë, 
përkatësisht prej 72,9% të përgjigjeve të sakta është ajo që ka të bëjë me kushtin për 
pranueshmërinë e kërkesës, afatin kur mund t’i drejtohesh GjEDNj20, si dhe pyetja se 
çfarë mund të arrijë vendimi i kësaj Gjykate21. Kjo tregon se ka një shkallë relativisht 
të lartë njohjeje prej prokurorëve të standartit të elaboruar tashmë nga jurisprudenca e 
Gjykatës së Strasburgut, se Gjykata Kushtetuese nuk është gjithmonë një mjet efektiv 
për t’u shteruar para se t’i drejtohesh GjEDNj dhe të impaktit të vendimit të kësaj të 
fundit. Megjithatë, vlen të nënvizohet fakti se shkalla e njohurive e prokurorëve lidhur 
me kushtin e pranueshmërisë së kërkesës përpara GjEDNj rezulton të jetë pak më e 
ulët krahasuar me nivelin e njohurive të gjyqtarëve dhe avokatëve për të njëjtën pyetje 
(72.9% përkundrejt 85%). Ndryshe paraqitet situata me pyetjen që ka të bëjë me impaktin 
e vendimit të Gjykatës. Njohuritë e prokurorëve në këtë rast janë më të mira se ato të 
gjyqtarëve dhe avokatëve duke pohuar se Gjykata ka të drejtë të konstatojë shkeljen e një 
prej të drejtave të KEDNj nga shteti i paditur dhe të akordojë dëmshpërblimin përkatës. 
Interesant është fakti se gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët në një përqindje disi të 
konsiderueshme (përkatësisht 25%, 15.7% dhe 18.1%) kanë zgjedhur se Gjykata krahas 
konstatimit të shkeljes në çdo rast, detyrimisht para caktimit të dëmshpërblimit, i jep 
mundësi shtetit palë që të zgjidhë çështjen me pajtim. Kjo përfaqëson në fakt një praktikë 
të ndjekur në rastin e Shqipërisë nga ana e Gjykatës sidomos në çështjet e lidhura me të 
drejtën e pronësisë. Megjithatë, kjo nuk përbën një praktikë të detyrueshme për GjEDNj 
për të gjitha rastet. 

19			Shih	grafikun	nr.	4.
20			Shiko	grafikun	nr.	5.
21   Shiko	grafikun	nr.	8.
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Po kështu ka rëndësi të nënvizohet se pyetjes rreth vlerës ligjore të vendimit të GjEDNj22 
dhe asaj se çfarë kontrollon kjo e fundit në rastin kur konstaton shkelje të KEDNj, i janë 
përgjigjur saktë respektivisht, 57,1% dhe 64,3% e prokurorëve. Kjo është një përqindje 
relativisht e ulët, referuar rëndësisë së përgjigjes së këtyre pyetjeve që u shtjellua edhe tek 
gjyqtarët.

Nga shtatë pyetje i janë përgjigjur saktë të gjithave ose gjashtë prej tyre gjithsej 17,1% e 
prokurorëve23. Nëse tek përgjigjet pothuajse plotësisht të sakta do të futeshin edhe ata që 
kanë dhënë 5 përgjigje të sakta, atëherë përqindja do të shkonte 37,1%. Sipas të njëjtës 
llogjikë interpretimi si më lart, nëse do të konsiderohej se përg jig ja e saktë e shtatë apo pesë 

nga shtatë pyetjet e këtij seksioni tregon një shkallë të lartë të njohjes së KEDNj, rezulton se këtë 

njohje e gëzojnë vetëm 37,1% e prokurorëve, më pak se 50% e tyre, shifër që përbën pothuajse 

10% më pak se g jyqtarët. 

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për këtë seksion të dytë është 7.1 %, që nënkupton se 
një numër i vogël prokurorësh kanë pohuar mungesën e njohurive në këtë fushë. 

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga avokatët
Pyetjet e këtij seksioni ishin më të rëndësishme për avokatët sesa për target-grupet e 
tjerë gjyqtarë dhe prokurorë, pasi kishin si qëllim vlerësimin e shkallës së njohjes që 
kanë avokatët për rrugën që ndjek çështja deri në Gjykatën e Strasburgut, kush mund 
t’i drejtohet kësaj Gjykate dhe kur, kompetencat e saj, cili mund të jetë fati i çështjes dhe 
autoriteti i vendimit të GjEDNj. Për të kuptuar nivelin e njohurive të avokatëve është 
sidomos e rëndësishme të kuptohet dhe vlerësohet se sa janë ata teorikisht të përgatitur 
për të ndjekur një çështje në të gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor në GjEDNj, pritshmëritë 
në lidhje me ecurinë dhe përfundimin e procesit dhe mënyrës se si do të përgatisin 
produktet e punës së tyre si kërkesat, paditë, peticionet, etj. 

Mesatarja e përg jig jeve të sakta në këtë seksion është në një përqindje më të ulët se në seksionin 

e parë, që nënkupton se njohuritë vijnë duke zvogëluar me thellimin e pyetjeve. Më 
konkretisht, kjo mesatare shkon në 53.9% të përgjigjeve sakta (përkundrejtë 62.5% të 
mesatares së seksionit të parë). Përqindja e mesatares është ulur për shkak të pyetjes që 
ka të bëjë me kompetencën e GjEDNj-së për të marrë vendime të ndërmjetme, së cilës 

22			Grafiku	nr.	6.
23   1,4% e prokurorëve i janë përgjigjur saktësisht shtatë pyetjeve, ndërsa 15,7% gjashtë prej tyre. Pjesa tjetër i janë përgjigjur 
saktë katër (25,7%), tre (21,4%), dy (11,4%) ose një (2,9%) prej pyetjeve. 1,4% e prokurorëve të pyetur nuk kanë dhënë asnjë 
përgjigje të saktë.
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i janë përgjigjur saktë vetëm 11.9% e avokatëve, por që gjithsesi mbetet më e lartë sesa 
përgjigjet pozitive që kanë dhënë gjyqtarët dhe prokurorët për të njëjtën pyetje24.  
Është me vlerë të nënvizojmë se pyetja që ka marrë përqindjen më të lartë prej 85% të 
përgjigjeve të sakta është ajo që ka të bëjë me kushtin e pranueshmërisë së kërkesës, 
afatin kur mund t’i drejtohesh GjEDNj-së25. 

Një përqindje më e vogël avokatësh prej 62,1%  i janë përgjigjur saktë pyetjes lidhur me 
atë se çfarë mund të konstatojë dhe deklarojë vendimi i GjEDNj, shifër kjo pak më e lartë 
se ajo e gjyqtarëve 60.5%,  por më e ulët se ajo e prokurorëve 72.9%26. Gabimi më i madh 
që bëhet në paraqitjen e shkeljeve në formularin e ankimit përpara GjEDNj është fakti që 
shpesh aplikantët apo avokatët e tyre pretendojnë shkelje lidhur me mënyrën e vlerësimit 
të provave nga nivelet e ndryshme të gjyqësorit vendas, gabim i cili sjell automatikisht 
humbjen e çështjes përkatëse për shkak se GjEDNj nuk është pjesë e sistemit të brendshëm 
gjyqësor. Ky është një gabim që bëhet jo rrallë nga avokatët dhe në ankimet që paraqiten 
në Gjykatën Kushtetuese.

Pyetjes rreth vlerës ligjore të vendimit të GjEDNj i janë përgjigjur saktë 48% e avokatëve, 
shifër kjo e ulët në krahasim me përgjigjet e sakta të dhëna nga gjyqtarët dhe prokurorët 
rreth kësaj pyetje, respektivisht 71,1%  dhe 57.1 %27. Kështu, me shumë se gjysma e 
avokatëve të anketuar nuk janë të njohur me faktin se vendimi i GjEDNj është i 
detyrueshëm jo vetëm në rastin kur është palë Shqipëria, por edhe në të gjitha rastet kur 
zhvillon standarte interpretimi për dispozita të caktuara të GjEDNj, duke pasur në këtë 
mënyrë vlerën e precedentit gjyqësor apo burimit të së drejtës për raste të ngjashme.

Një tjetër pyetje me përqindje të ulët të përgjigjeve të sakta është ajo lidhur me zbatimin 
e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut. Vetëm 34.8% e avokatëve të anketuar i janë 
përgjigjur saktësisht kësaj pyetjeje duke pohuar se zbatimi i vendimeve të Gjykatës është 
përgjegjësi politike e shteteve anëtare të KE-së dhe se ekzekutimi i tyre mbikqyret nga 
Komiteti i Ministrave. Në mënyrë të barazvlefshme me këtë përqindje paraqitet dhe një 
grup tjetër avokatësh që mendojnë se vendimet e GjEDNj ekzekutohen drejtpërdrejtë në 
territorin e shtetit anëtar palë në gjykim përmes përmbaruesve gjyqësor. Në raport me 
këtë pyetje, shkalla e njohurive të avokatëve është më e ulët krahasuar me atë të gjyqtarëve 
dhe të prokurorëve, të cilët kanë një përqindje disi më të lartë, përkatësisht 53.9% dhe 
57.1%. 

24			Shih	grafikun	nr.	4.
25		Për	më	shumë	informacion	shih	grafikun	nr.	5.
26			Grafiku	nr.	8.
27			Shih	grafikun	nr.	7.
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Nga shtatë pyetje i janë përgjigjur saktë të gjithave ose gjashtë prej tyre gjithsej 14,1% e 
avokatëve, duke pasur kështu nivel më të lartë se gjyqtarët dhe prokurorët e pyetur për 
këtë seksion28. Nëse në kategorinë e përgjigjeve pothuajse të sakta do të futeshin edhe ata 
që kanë dhënë 5 përgjigje të sakta atëherë, përqindja do të shkonte 28.2 %. Nëse do të 
konsiderohej se përg jig ja e saktë e shtatë apo pesë nga shtatë pyetjet e këtij seksioni tregon një 

shkallë të lartë të njohjes së KEDNJ-së, rezulton se këtë njohje e gëzojnë vetëm 28,2% e avokatëve, 

më pak se 30% e tyre.

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për këtë seksion është 7 %, që përfaqëson një numër të 
pakët avokatësh. Kjo shifër është pak më e vogël se ajo e gjyqtarëve dhe e barazvlefshme 
me të prokurorëve (7% përkundrejt 8.6% dhe 7.1%). 

Grafiku nr. 9

28   4,4% e avokatëve i janë përgjigjur saktësisht shtatë pyetjeve dhe 9,7% e tyre gjashtë pyetjeve. Pjesa tjetër i janë përgjigjur 
saktë tre (26,4%), dy (14,5%) ose një (4%) prej pyetjeve. 
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8.4 Analizë e njohurive rreth vendimeve të Gjykatës 
Europiane të të Drejtave të Njeriut të dhëna ndaj Shqipërisë 

Seksioni i tretë i pyetësorit përmban pyetje rreth vendimeve të GjEDNj të dhëna ndaj 
Shqipërisë. Ky seksion ishte i ndryshëm për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët nisur nga 
interesi që vendimet e GjEDNj kanë për secilin grup. Në këtë seksion u vendosën shtatë 
pyetje për gjyqtarët dhe pesë pyetje për prokurorët dhe avokatët. Kjo për arsyen e thjeshtë 
se gjyqtarët në Shqipëri janë gjyqtarë të kompetencës së përgjithshme, pra janë përgjegjës 
për zgjidhjen e çështjeve që mbulon juridiksioni gjyqësor civil dhe ai penal. Prokurorët janë 
përgjegjës vetëm për këtë të fundit. Në vendimet e Gjykatës së Strasburgut ndaj Shqipërisë, 
të cilat janë të detyrueshme për autoritetet shqiptare, përfshi edhe gjykatat, ajo ka zhvilluar 
më tej standartet e vendosura në çështjet lider të jurisprudencës së saj, duke iu referuar atyre 
në mënyrë të drejtpërdrejtë. Janë pikërisht këto vendime që jetësojnë kuptimin e dispozitave 
të KEDNj, ndaj është e rëndësishme që gjyqtari, prokurori apo avokati shqiptar të ketë një 
shkallë të lartë njohurie për to, njëlloj sikurse për vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë.

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga gjyqtarët
Mesatarja e përg jig jeve të sakta ndaj pyetjeve të këtij seksioni arrin një përqindje të ulët prej 

39,3%. Përqindja e mesatares së përgjigjeve të sakta vjen duke u zvogëluar nga seksioni 
i parë në të dytin, dhe nga i dyti në të fundit29. Kjo është e kuptueshme jo vetëm duke u 
bazuar në nivelin e njohurive të përftuara përmes studimit të këtyre vendimeve, por edhe 
referuar natyrës më të vështirë të këtyre pyetjeve. Këtu ndikon jo vetëm shkalla e kujtesës, 
por edhe një koefiçent i caktuar gabimi, veçanërisht kur pyetjet kanë përgjigje të përafërta 
apo kur i përkasin të njëjtës fushë, penale ose civile. Në këtë situatë, ndonjëherë mund të 
ketë ndikuar dhe konfuzioni i krijuar rreth përgjigjes së saktë si rezultat i kalimit të një 
kohe relativisht të gjatë nga leximi i vendimeve përkatëse.

Gjithësesi, diferenca e lartë në përqindjen e përgjigjeve të sakta të këtij seksioni përkundrejtë 
dy seksioneve të mëparshme evidenton faktin se, gjyqtarët gëzojnë njohuri të karakterit 
të përgjithshëm lidhur me KEDNj dhe procedurat përpara GjEDNj. Ndërkohë që këto 
njohuri vijnë duke u zbehur ndjeshëm në raport me vendimet e kësaj Gjykate të dhëna 
ndaj shtetit shqiptar. Duke iu referuar edhe gjetjeve të përftuara nga forumet e përbashkëta 
të organizuara me gjyqtarë në 5 rrethe të vendit, mund të arrijmë në konkluzionin se 
shkalla e njohjes së vendimeve të GjEDNj ndaj Shqipërisë është relativisht e ulët. 

Gjithashtu, pavarësisht se nuk ka qenë objekt i drejtpërdrejtë i këtij studimi, kjo tablo ngre 

29   39.3% përkundrejt 64.2% dhe 60% të përgjigjeve të sakta të seksionit të parë dhe të dytë të pyetësorit. 
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natyrshëm dyshimin se niveli i njohurive të gjyqtarëve ndaj jurisprudencën në përgjithësi të 
GjEDNj, ndaj vendimeve ku shteti shqiptar nuk është palë, e sidomos ndaj atyre vendimeve lider 
që janë shndërruar në precedent gjyqësor me një vlerë të detyrueshme për të gjithë shtetet anëtare 
të KE, duke përfshirë këtu dhe Shqipërinë, mund të jetë akoma dhe më i ulët. Në këtë seksion 
nuk është e lehtë të bësh një diferencim të peshës specifike të rëndësisë që ka çdo vendim.  
Mund të ndalemi në rastet kur vendimi ka të bëjë me aspekte penale të KEDNj, ndërsa 
përgjigja është për aspektet civile, gjë që tregon për një përgjigje krejtësisht të pasaktë dhe 
që shuan çdo dyshim për një ngatërresë të mundshme në përgjigje. Shumica e pyetjeve kanë 
marrë përgjigje të saktë në më pak se 50% të rasteve, ashtu sikurse shihet në grafikun nr.10. 

Grafiku nr. 10

E vetmja pyetje së cilës i janë përgjigjur saktë më tepër se 50% e gjyqtarëve dhe 40% 
e avokateve është çështja “Qufaj Co. Sh.p.k.” kundër Shqipërisë, që është edhe një ndër 
çështjet e para kundër shtetit shqiptar, ashtu sic shihet në grafikun nr.11. Kjo çështje 
kishte të bënte me shkeljen e të drejtës së ankuesit, person juridik, për të patur një proçes 
të rregullt ligjor si pasojë e dështimit për të ekzekutuar një vendim gjyqësor të formës 
së prerë. GjEDNj tërhoqi vëmendjen se ekzekutimi i vendimeve gjyqësore është pjesë 
përbërëse e “gjykimit” për qëllimet e Nenit 6 të KEDNj dhe se vonesa në ekzekutimin 
e vendimit mund të cënojë thelbin e të drejtës për një proçes të rregullt ligjor. Gjykata 
Kushtetuese, deri në vitin 2006, nuk e konsideronte ekzekutimin e vendimeve gjyqësore 
të formës së prerë si pjesë të procesit të rregullt ligjor në përputhje me nenin 42 të 
Kushtetutës dhe nenin 6 të KEDNj. U desh vendimi “Qufaj Co. Sh.p.k.” kundër Shqipërisë i 

GjEDNj që të sillte ndryshime në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese. 
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Për fat të keq, çështja Gjonboçari kundër Shqipërisë ka marrë përqindjen më të ulët 
prej 13,2% të përgjigjeve të sakta30, në një kohë që në këtë çështje, për herë të parë, 
GjEDNj bën përgjegjëse për shkeljen e konstatuar, veç të tjerash, pikërisht gjykatat 
shqiptare që dështuan në bashkimin e çështjeve në një set të vetëm, duke cënuar në 
këtë mënyrë të drejtën për gjykim në kohë të arsyeshme, si pjesë e procesit të rregullt 
ligjor, të parashikuar nga neni 6 i KEDNj. Kjo përbën një ndër çështjet më endemike dhe 
problematike të sistemit tonë gjyqësor. Mosnjohja e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut 
dhe konkluzioneve të saj në raport me këto shqetësime të evidentuara në praktikën tonë 
gjyqësore çon në pamundësinë e marrjes së masave përkatëse nga ana e sistemit gjyqësor 
për shmangien dhe minimizimin e këtyre shkeljeve. 

30			Sikurse	shihet	në	grafikun	nr.	12.

Grafiku nr.11

Grafiku nr.12
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Në çështjen Balliu kundër Shqipërisë, e vitit 2005, përqindjen më të lartë të përgjigjeve të 
sakta prej pak më shumë se 40% e kanë dhënë gjyqtarët, kurse përgjigjet e prokurorëve 
dhe vecanërisht ato të avokatëve, janë më të ulta, respektivisht 37.1% dhe 15.4%31. Në 
këtë çështje, ankuesi pretendonte se i ishte mohuar e drejta për një proces të rregullt 
ligjor, sepse nuk ishte garantuar e drejta e mbrojtjes efektive dhe nuk ka pasur mundesi 
të pyesë disa dëshmitarë ose të kërkojë paraqitjen e dëshmitarëve në mbrojtje të tij. 
Në këtë çështje, GjEDNj ka trajtuar një problem të rëndësishëm dhe mjaft aktual për 
Shqipërinë sa i takon mosparaqitjes së avokatit mbrojtës të zgjedhur prej të pandehurit 
me marrëveshje. Përveç konstatimit se Gjykata Kushtetuese mund të konsiderohet si mjet 
efektiv që duhet të përdoret kur trajtohen çështje që lidhen me një proces të rregullt ligjor, 
Gjykata e Strasburgut ritheksoi edhe njëherë qëndrimin e saj se shtetet nuk mund të jenë 
përgjegjëse për çdo të metë të avokatëve të caktuar për ndihmë ligjore, por në rrethana 
të veçanta të çështjes autoritetet kompetente duhet të marrin masa për të siguruar që 
ankuesit të gëzojnë efektivisht të drejtën për ndihmë ligjore falas.  GjEDNj konstatoi se 
nuk ka shkelje të procesit të rregullt ligjor në tërësi për shkak edhe se ankuesi nuk kishte 
pranuar të mbrohej me avokat kryesisht të caktuar nga listat e Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë. 

31			Për	më	shumë	informacion	shih	grafikun	nr.	13.

Grafiku nr.13
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Zvarritja e proceseve gjyqësore edhe për shkak të mosparaqitjes së avokatëve është kthyer 
vitet e fundit në një problem tepër shqetësues me pasoja të rënda në dhënien e drejtësisë dhe 
efektivitetin e gjykatave shqiptare. Një rast problematik, i cili është bërë tepër i njohur falë 
edhe pasqyrimit në media apo debateve të aktorëve kryesorë të sistemit të drejtësisë është 
e ashtuquajtura çështja “Dajti”. Megjithëse ka ndryshim në elementët e këtyre çështjeve, 
për shkak se në çështjen Dajti, i pandehuri nuk refuzon ndihmën juridike nga avokatët e 
caktuar kryesisht nga gjykata, por janë këta të fundit që nuk pranojnë ta mbrojnë atë apo 
japin dorëheqjen, vendimi i GjEDNj në çështjen e Balliut kundër Shqipërisë, mund të shërbejë 
për orientimin e gjykatave në rastet e përballjes me zvarritje të tilla artificiale të proceseve 
gjyqësore. 

Në çështjen Xheraj kundër Shqipërisë, përqindja e përgjigjeve të sakta varion ndërmjet 
gjyqtarëve me 43.4%, një përqindje ndjeshëm më e ulët nga ana e prokurorëve prej 22.9% 
dhe  11.5% nga ana e avokatëve32. Kjo çështje trajton shkeljen e të drejtës së ankuesit për 
proçes të rregullt ligjor si pasojë e prishjes së vendimit të formës së prerë që e deklaronte 
atë të pafajshëm, shkelje e nenit 6, pika 1 e KEDNj. GjEDNj në këtë çështje ka konstatuar 
se apeli i prokurorit dhe prishja e vendimit të pafajësisë ndaj ankuesit nuk heq një vijë 
të drejtë ndërmjet interesave të ankuesit dhe efektivitetit të sistemit të drejtësisë penale. 
Vendimi i Gjykatës së Lartë që prishi vendimin e pafajësisë ishte në shkelje të parimit të 
sigurisë juridike. 

GjEDNj ka tërhequr vëmendjen se nuk mund të lejohet rivendosja në afat për të bërë ankim 
kundër vendimit gjyqësor të formës së prerë kur nuk ka arsye serioze ligjore që e lejojnë atë, 
sikurse është konstatuar kjo praktikë e pranuar nga gjykatat e brendshme. Për zbatimin e 
këtij vendimi në nivel të brendshëm janë dhënë deri tani dy vendime të Gjykatës Kushtetuese 
dhe dy vendime të Gjykatës së Lartë33. Megjithatë, pavarësisht rëndësisë që paraqesin këto 
vendime për rendin e brendshëm ligjor dhe gjyqësor, debati profesional mbi to vazhdon të 
jetë inekzistent. Një tregues i qartë i kësaj mungese është fakti se rreth 80% e prokurorëve apo 
rreth 90% e avokatëve i janë përgjigjur gabim, ose nuk kanë dijeni mbi këtë çështje me shumë 
rëndesi për të drejtën procedurale penale dhe veçanërisht për rolin e prokurorit. 

Një tjetër çështje, që për fat të keq përqindjet e përgjigjeve të sakta të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve janë të ulta, respektivisht 43.4% dhe 41.4%, është çështja Lika dhe Laska 

kundër Shqipërisë. Kjo cështje paraqet vlera për t’u njohur e studiuar nga profesionistët 
e ligjit për shkak se ndryshoi praktikën gjyqësore shqiptare nëpërmjet vendosjes së një 
standardi të ri ligjor përmes vendimit të Gjykatës së Lartë që pranoi rihapjen e procesit 

32			Shih	grafikun	nr.	14.
33  Vendimi nr.22, datë 9.03.2010 dhe vendimi nr.20, datë 01.06.2011 (V-20/11).
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gjyqësor bazuar në rekomandimin e Gjykatës së Strasburgut edhe pse në mungesë 
të një dispozite ligjore përkatëse34. Në përqindje të lartë dhe mjaft shqetësuese janë 
përgjigjet e gjyqtarëve apo prokurorëve, të cilët nuk kanë aspak dijeni për këtë çështje të 
rëndësishme, respektivisht 46.1% e gjyqtarëve (përqindja më e lartë e përgjigjes “Nuk e 
di” për këtë seksion) dhe 31.4% e prokurorëve. Kështu, një numër mjaft i lartë gjyqtarësh 
dhe prokurorësh, nuk kanë aspak dijeni për ekzistencën e vendimit të Kolegjit Penal të 
Gjykatës së Lartë, në mars 2012, i cili i dha zgjidhje ngërçit ligjor të krijuar si pasojë 
e mungesës së parashikimit përkatës në Kodin e Procedurës Penale dhe përmes kësaj 
praktike i hapi rrugë rishqyrtimit të çështjeve penale për të cilat GjEDNj ka konstatuar 
shkelje të KEDNj.

Në gjykimin e kësaj çështjeje, një kontribut të veçantë kanë dhënë iniciatorët e kësaj nisme 
- Komitetit Shqiptar i Helsinkit dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros – 
të cilët i kanë dërguar për herë të parë Gjykatës së Lartë një Opinion Ligjor (Amicus Curia) 
lidhur me mundësitë juridike që ofron sistemi ligjor shqiptar për rihapjen e procesit penal 
të përfunduar.

Nga shtatë pyetje janë përgjigjur saktë të gjithave ose gjashtë prej tyre gjithsej 18,4% e 
gjyqtarëve35. Nëse tek përgjigjet pothuajse plotësisht të sakta do të futeshin edhe përqindjet 

34   Grafiku	nr.	15.
35   Respektivisht 11,8% e gjyqtarëve i janë përgjigjur pozitivisht shtatë pyetjeve, ndërsa vetëm 6,6% e tyre gjashtë pyetjeve. 
Pjesa tjetër i janë përgjigjur saktë katër (23,7%), tre (14,5%), dy (13,2%) ose një (15,8%) prej pyetjeve.

Grafiku nr.14
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e atyre gjyqtarëve që kanë dhënë 5 përgjigje të sakta, atëherë përqindja do të shkonte 
32,9%. Nëse do të konsiderohej se përg jig ja e saktë e shtatë apo pesë nga shtatë pyetjet 
e këtij seksioni tregon një shkallë të lartë të njohjes së KEDNj, rezulton se këtë njohje e 
gëzojnë vetëm 32,9% e g jyqtarëve, më pak se 50% e tyre.

Grafiku nr. 15

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për këtë seksion është 32.7 %, e cila përfaqëson një 
numër të konsiderueshëm gjyqtarësh që kanë pohuar haptazi mungesën e njohurive të 
tyre mbi vendimet e Gjykatës së Strasburgut ndaj Shqipërinë.  

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga prokurorët
Mesatarja e përg jig jeve të sakta ndaj pyetjeve të këtij seksioni arrin një përqindje veçanërisht 

të ulët prej 29,1%36. Kjo mesatare, ashtu si në rastin e gjyqtarëve, vjen duke u zvogëluar 
ndjeshëm krahasuar me dy seksionet e mëparshme37. 

Analiza e mësipërme lidhur me shkallën e ulët të njohurive të gjyqtarëve është akoma 
më tepër e vlefshme edhe për prokurorët. Këtu vlen të theksohet se e vetmja pyetje së 

36			Sikurse	evidentohet	në	grafikun	nr.	16.
37   29.1% përkundrejt 62.6% dhe 56.7% të përgjigjeve të sakta të seksionit të parë dhe të dytë të pyetësorit. 
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cilës i janë përgjigjur saktë 41,4% e prokurorëve është ajo që ka të bëjë me çështjen Lika 

dhe Laska kundër Shqipërisë. Megjithatë, kjo përqindje mbetet e ulët duke patur parasysh 
standardin e ri që kjo çështje ka vendosur në praktikën gjyqësore – ashtu sikurse është 
analizuar në seksionin e gjyqtarëve. Përqindja e përgjigjeve të sakta për pyetjet e tjera 
është nën 40%. Kështu, në çështjen Caka kundër Shqipërisë, kjo përqindje arrin vetëm në 
27,1%. U përmendën këto dy çështje pasi kanë të bëjnë me nenin 6 të KEDNj, pikërisht 
me mënyrën e marrjes së provave dhe pamundësinë e të pandehurit për të paraqitur apo 
ballafaquar me dëshmitarë, aspekte të ndjeshme në fazën e ndjekjes penale që udhëhiqen 
nga prokurorët. Për këtë arsye, njohja dhe studimi i thelluar i këtyre vendimeve nga ana 
e prokurorëve është me vlera të mëdha praktike. Gjithashtu, me shumë rëndësi për 
të drejtën procedurale penale dhe rolin e prokurorit është edhe çështja Xheraj kundër 

Shqipërisë, për të cilën përqindja e përgjigjeve të sakta është vecanërisht e ulët prej 22,9%. 
Kështu, një përqindje mjaft e lartë prokurorësh nuk kanë informacion mbi faktin se 
GjEDNj ka konstatuar si shkelje të nenit 6 të KEDNj prishjen e vendimit të formës së 
prerë që shpallte të pafajshëm ankuesin nga ana e Gjykatës së Lartë si shkelje e parimit 
të sigurisë juridike si dhe moslejimin e rivendosjes në afat për të bërë ankim kundër 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, me përjashtim të rasteve kur ka arsye serioze ligjore 
që e përligjin atë.
  

Grafiku nr.16

Nga pesë pyetje i janë përgjigjur saktë të gjithave ose katër prej tyre gjithsej 8,6% e 
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prokurorëve38. Nëse përg jig ja e saktë e pesë apo katër pyetjeve të këtij seksioni do të vlerësohej si 

një shkallë e lartë e njohjes së vendimeve të GjEDNj ndaj shtetit shqiptar, rezulton se këtë njohje 

e gëzojnë vetëm 15,7% e prokurorëve, që përbën një tregues shumë të ulët.

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për këtë seksion është 30.3%, një shifër e konsiderueshme 
prokurorësh që kanë pranuar mosnjohjen e këtyre vendimeve. 

Analizimi i përgjigjeve të dhëna nga avokatët 
Mesatarja e përg jig jeve të sakta ndaj pyetjeve të këtij seksioni arrin një përqindje mjaft të ulët 

prej 27.8%39 krahasuar me seksionet e mëparshme40. Mesatarja e përgjigjeve të sakta nga 
avokatët paraqitet e ulët në krahasim me përgjigjet e sakta të marra nga gjyqtarët prej 
39,3% dhe relativisht e ulët me përgjigjet e marra nga prokurorët prej 29,1%. 

Grafiku nr.17

38   Në përqindjë të barabartë prej 4.3% e prokurorëve i janë përgjigjur saktësisht pesë dhe katër pyetjeve. Pjesa tjetër i janë 
përgjigjur saktë tre (7.1%), dy (30%) ose një (25,7%) prej pyetjeve. Këtu vihet re një përqindje e lartë prej 28,6% e prokurorëve 
që nuk kanë dhënë përgjigje të sakta.
39   27.8% përkundrejt 62.5% dhe 53.9% të përgjigjeve të sakta të seksionit të parë dhe të dytë të pyetësorit.
40			Shih	grafikun	nr.	17.
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Ashtu sikurse u trajtua në analizën e përgjigjeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve, diferenca 
e lartë në përqindjen e përgjigjeve të sakta të këtij seksioni përkundrejt dy seksioneve të 
mëparshme tregon se avokatët gëzojnë njohuri të “nivelit minimal” në raport me KEDNj 
dhe procedurat përpara GjEDNj. Sa i takon njohurive për vendimet e kësaj Gjykate 
të dhëna ndaj shtetit shqiptar  ato janë vërtetë të ulta, fakt që ishte evident edhe gjatë 
diskutimeve në forume. 

Një tjetër tregues shqetësues, është niveli i lartë i përgjigjeve “Nuk e di” për çështje të 
caktuara të GjEDNj. Përqindjen më të lartë të avokatëve që nuk kanë dijeni mbi vendimet 
e GjEDNj e ka çështja Xheraj kundër Shqipërisë me 56%, e pasuar kjo nga çështja Ramadhi 

kundër Shqipërisë me 44% dhe çështja Qufaj and Co kundër Shqipërisë me 43%. Bazuar në 
sa më sipër, por duke iu referuar edhe gjetjeve të përftuara nga forumet e përbashkëta të 
organizuara me avokatë në 5 rrethe të vendit, mund të arrijmë në konkluzionin se shkalla 
e njohjes së vendimeve të GjEDNj ndaj Shqipërisë është vecanërisht shumë e ulët. 

 E vetmja pyetje së cilës i janë përgjigjur saktë më tepër se 40% e avokatëve është çështja 
“Qufaj Co. Sh.p.k.” kundër Shqipërisë, që është edhe një ndër çështjet e para kundër shtetit 
shqiptar. Megjithatë, sic është përshkruar edhe më sipër, përqindja e avokatëve të cilët nuk 
kishin njohuri mbi këtë çështje është gjithashtu e lartë 43.2% e tyre41, duke patur parasysh 
impaktin e këtij vendimi në ndryshimin e jurisprudencës së Gjykata Kushtetuese lidhur 
me mosekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si shkelje të procesit të 
rregullt ligjor të sanksionuar në nenin 6 të KEDNj. 

Grafiku nr. 18

41  	Për	më	shumë	informacion	referoju	grafikut	nr.	11.
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Gjithashtu, një tjetër çështje për të cilën një numër relativisht i lartë avokatësh prej 37.4% 
kanë dhënë përgjigje të saktë, krahasuar kjo me çështjet e tjera, është Ramadhi kundër 

Shqipërisë42. Nga ana tjetër, vlen të përmendet se një përqindje edhe më e lartë se ajo 
e përgjigjeve të sakta është përqindja e avokatëve që nuk kanë dijeni mbi këtë cështje, 
përkatësisht 44% e tyre. Në këtë vendim, GjEDNj ka konstatuar shkelje të nenit 6, pika 1 e 
KEDNj si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit 
të Pronave Kavajë, i cili konfirmonte të drejtat e pronësisë së ankuesve dhe mungesës 
së një afati ligjor të përcaktuar për të kundërshtuar vendimet e këtij Komisioni përpara 
gjykatave kombëtare apo ndonjë mjet efektiv për ekzekutimin e tyre, duke e konsideruar 
vendimin e këtij të fundit si vendim quasi gjyqësor.  

Përqindja më e ulët e përgjigjeve të sakta nga avokatët prej 11,5% lidhet me çështjen Xheraj 

kundër Shqipërisë, e cila ashtu sikurse u trajtua pak më lart, paraqet një rëndësi të madhe 
jo vetëm për prokurorët dhe gjyqtarët, por edhe për avokatët për shkak të interpretimit të 
parimit të sigurisë juridike, për të cilën praktika gjyqësore apo njohuritë e avokatëve nuk 
janë të mjaftueshme. Pavarësisht daljes së vendimeve përkatëse nga Gjykata e Lartë dhe 
ajo Kushtetuese për t’í dhënë zgjidhje problematikës së konstatuar nga GjEDNj në nivel 
kombëtar, 56% e avokatëve të anketuar në të 5 rrethet e vendit nuk kanë dijeni fare mbi 
këtë çështje, shifër kjo tepër e lartë dhe shqetësuese (grafiku nr.14).    

Gjithashtu, në çështjen Balliu kundër Shqipërisë, megjithëse është trajtuar roli i avokatit 
të zgjedhur me marrëveshje nga i pandehuri, por edhe efektiviteti i ndihmës juridike 
në rast të pamundësisë për të zgjedhur një avokat, kjo çështje njihet nga një përqindje 
mjaft e ulët avokatësh, prej 15.4%43. Mosparaqitja e avokatëve në seancat gjyqësore dhe 
zvarritja e proceseve gjyqësore edhe në mënyrë të pajustifikuar nga ana e këtyre të fundit 
është bërë një problem shqetësues për sistemin tonë të drejtësisë. Së fundmi, një numër 
i madh avokatësh, i janë nënshtruar procedimit disiplinor nga ana e Komitetit Disiplinor 
të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, avokatë të cilët janë caktuar nga listat e avokatëve 
kryesisht. 

Mesatarja e përgjigjeve “Nuk e di” për seksionin e tretë është 40.6%, një tregues i lartë i 
vetdeklarimit nga ana e avokatëve të mosnjohjes së këtyre vendimeve. Ky tregues është 
më i lartë në raport me vlerat përkatëse të mesatareve të përgjigjeve “Nuk e di” të dhëna 
nga gjyqtarët 32.7% dhe prokurorët 30.3%. 

Kjo situatë paraqitet alarmante sa i takon mangësive të theksuara të njohurive të avokatëve 

42			Shih	grafikun	nr.	18.
43			Për	më	shumë	informacion	referoju	grafikut	nr.	13.	
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dhe si rrjedhim pamundësisë profesionale për aplikimin e saktë të të drejtave të KEDNj 
dhe jurisprudencës së GjEDNj, si bazë ligjore para gjykatave të niveleve të ndryshme në 
rang kombëtar dhe për më tepër për plotësimin e ankesave dhe përfaqësimin e denjë dhe 
profesional të klientëve të tyre përpara GjEDNj. 





ANEKS

9.1 Kopje të pyetësorëve të shfrytëzuar
          për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët

9.2 Paraqitja grafike e përgjigjeve të 
  pyetësorëve për secilin target grup
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PYETËSOR

MBI SHKALLËN E NJOHURIVE TË KEDNJ DHE GJEDNJ
Ky pyetësor realizohet në kuadër të projektit “Reformimi i sistemit të drejtësisë përmes nxitjes 
së shfrytëzimit të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe jurisprudencës së 
Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) si burim parësor i së drejtës” zbatuar nga 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.

Ju kujtojmë se pyetësori është anonim. Qëllimi ynë është të analizojmë shkallën e njohjes dhe 
shfrytëzimit të parimeve të KEDNJ dhe jurisprudencës së GJEDNJ për të ndihmuar pushtetin 
gjyqësor dhe komunitetin e avokatisë në identifikimin e nevojave përkatëse si edhe në ofrimin e 
rekomandimeve konkrete në funksion të përmirësimit të situatës në të ardhmen. 

Ju lutem rrethoni përg jig jen, që u përket juve:

INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Kodi Pyetjet Përgjigjet

IP1 Pozicioni
1. Gjyqtar
2. Avokat
3. Prokuror

IP2 Institucioni

1. Prokuroria e rrethit gjyqësor
2. Prokuroria e apelit
3. Gjykata e rrethit gjyqësor
4. Gjykata e apelit
5. Dhoma Kombëtare e Avokatisë

IP3 Mosha

1. nën 35 vjeç
2. 35-45 vjeç
3. 45-55 vjeç 
4. mbi 55 vjeç

IP4 Gjinia 1. Mashkull
2. Femër

IP5 Vitet e përvojës profesionale

1. 0-5 vjet
2. 5-10 vjet
3. 10-15 vjet
4. 15-20 vjet
5. 20-25 vjet

IP6 Qyteti

1. Tiranë
2. Durrës
3. Shkodër
4. Vlorë
5. Korçë

Për tu plotësuar nga:
Gjyqtarët X

*Data e plotësimit të pyetësorit: _____ /_____ /  2012
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Ju lutem rrethoni përg jig jen, që e mendoni të saktë. Kini parasysh që vetëm një përg jig je është 
e saktë. 

Seksioni I - Pyetje rreth KEDNJ
Kodi Pyetjet Përgjigjet

SK1

Cila nga opsionet e mëposhtme 
është pjesë e rendit tonë të brend-
shëm juridik, i detyrueshëm për 
zbatim?

1. Vetëm teksti që përmban KEDNJ
2. Teksti që përmban KEDNJ dhe protokollet shtesë 

të saj
3. Jurisprudenca e GJEDNJ, pra, interpretimi i 

GJEDNJ mbi   Konventën
4. Të tre pohimet e mësipërme janë të vërtetë
9. Nuk e di

SK2 Cila është natyra e të drejtave dhe 
lirive që parashikon KEDNJ?

1. Janë që të gjitha me natyrë absolute, pra, nuk 
mund	të		kufizohen

2. Ato	mund	të	kufizohen	pa	përjashtim,	vetëm	me	
plotësimin e disa kritereve të parashikuara në 
vetë konventën

3. Vetëm	disa	prej	tyre	mund	të	kufizohen	në	rre-
thana të caktuara, ndërsa pjesa tjetër janë të një 
karakteri absolut

9. Nuk e di

SK3
Në opinionin tuaj, KEDNJ-ja parashi-
kon për Shqipërinë si vend anëtar i 
Këshilli i Europës (KE)?

1. Vetëm detyrime pozitive
2. Vetëm detyrime negative
3. Detyrime pozitive dhe negative
4. Asnjë detyrim të drejtpërdrejtë
9. Nuk e di

SK4
Cilat të drejta dhe liritë e specifi-
kuara më poshtë parashikohen nga 
Konventa?

1. Liria e mendimit, ndergjegjes dhe besimit fetar
2. E drejta për dëmshpërblim efektiv;
3. E drejta për gëzimin e pronës
4. E drejta e votës dhe e pjesëmarrjes në zgjedhje
5. Të gjitha alternativat e mësipërme
9. Nuk e di

SK5
Sipas mendimit tuaj, cili prej 
ndalimeve të mëposhtme nuk është i 
rregulluar në Konventë?

1. Dëbimi i shtetasve nga vetë shteti i tyre dhe refu-
zimi i hyrjes në të

2. Dënimi me vdekje
3. Dëbimi kolektiv i të huajve nga një shtet
4. Të gjitha rregullohen
5. Konventa	rregullon	“1”	dhe	“2”	por	jo	“3”
9. Nuk e di

SK6
Si informoheni dhe përditësoheni me 
tekstin e KEDNJ dhe me jurispru-
dencën e GJEDNJ?

1. Duke lexuar Fletoret Zyrtare
2. Përmes trajnimeve të ndryshme organizuar nga 

Shkolla e Magjistraturës apo Dhoma Kombëtare 
e Avokatisë

3. Duke lexuar faqen HUDOC
4. Përmes diskutimeve me kolegët tuaj
5. Internetit

SK7

Sipas mendimit tuaj, cilat janë 
pengesat kryesore që ndikojnë në 
nivelin e njohurive mbi KEDNJ dhe 
jurisprudencës së GJEDNJ?

1. Ngarkesa në punë; 
2. Mungesa e literaturës në gjuhën shqipe;
3. Mungesa e trajnimeve të vazhdueshme në këtë 

fushë;
4. Nuk është një nevojë e drejtpërdrjetë që buron 

nga praktika gjyqësore shqiptare.
 



 70

Seksioni II - Pyetje rreth GJEDNJ
Kodi Pyetjet Përgjigjet

SGJ1
Në dijeninë tuaj, kush 
ka të drejtë t’i drejtohet 
GJEDNJ?

1. Vetëm individët
2. Vetëm grupet e individëve ose organizatat e tyre
3. Vetëm shtetet
4. Që të gjitha pohimet janë të vërteta
9. Nuk e di

SGJ2

Kur mund t’i drejto-
hesh GJEDNJ (kushti 
për pranueshmërinë e 
kërkesës)?

1. Vetëm pasi vendimi të ketë marrë formë të prerë
2. Vetëm	pasi	të	jetë	shprehur	me	vendim	Gjykata	e	Lartë
3. Vetëm pasi të jetë shprehur Gjykata Kushtetuese, pas 

vendimit	të	Gjykatës	së	Lartë
4. Si rregull, pas shterimit të mjeteve të brendshme të 

ankimit, përfshi Gjykatën Kushtetuese, me përjashtim të 
rasteve kur kjo e fundit është konsideruar se nuk përbën 
mjet efektiv që duhet shteruar si edhe brenda 6 muajve nga 
data kur vendimi ka marrë formë të prerë; 

9. Nuk e di

SGJ3

Në këndvështrimin tuaj, 
vendimet 

e GJEDNJ-së:

1. Kanë fuqi erga omnes
2. Kanë fuqi vetëm për rastin konkret dhe vetëm në territorin 

e shtetit palë në vendimin e GJEDNJ
3. Përveç rastit konkret, kanë fuqi edhe sa i takon standarteve 

të zhvilluara nga GJEDNJ në interpretimin e KEDNJ, në të 
gjitha shtetet anëtare të KE-së, duke pasur vlerën e prec-
edentit gjyqësor për raste të ngjashme që gjykohen në të 
ardhmen,	njëlloj	si	në	sistemet	e	traditës	Common	Law

4. Të gjitha pohimet janë të vërteta
9. Nuk e di

SGJ4 Mendoni se vendimi i 
GJEDNJ mund të arrijë:

1. Të konstatojë shkeljen e një prej të drejtave të KEDNJ nga 
shteti i paditur dhe të akordojë dëmshpërblimit përkatës

2. Të prishë vendimin e gjykatës së shtetit anëtar dhe të 
zgjidhë vetë çështjen, në përputhje me KEDNJ

3. Të konstatojë shkeljen dhe në çdo rast, detyrimisht, para se 
të vendosë shpërblimin, t’i japë mundësi shtetit palë që të 
zgjidhë çështjen me pajtim

9. Nuk e di

SGJ5
Mendoni se zbatimi i 
vendimeve të GJEDNJ 
nënkupton se:

1. Është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e gjykatave të shteteve 
anëtare

2. Është përgjegjësi politike e shteteve anëtare kundrejt KE-së 
dhe ekzekutimi i tyre mbikqyret nga Komiteti i Ministrave 
të KE-së

3. Është	detyrim	vetëm	i	shteteve	anëtarë	të	BE-së	dhe	jo	
edhe të çdo shteti anëtar i KE-së

4. Ekzekutohet drejtpërdrejtë në territorin e shtetit anëtar palë 
në gjykim, nëpërmjet përmbaruesve gjyqësorë

9. Nuk e di

SGJ6

Për të konstatuar shkeljet 
e një dispozite të Kon-
ventës, Gjykata kontrollon 
nëse:

1. Shteti ka marrë masat e nevojshme për gëzimin e plotë të 
drejtave të garantuara

2. Autoritetet vendase kanë proceduar në një hetim të efek-
tshem mbi faktet e denoncuara të cilat cënojne një të drejtë

3. Autoritetet i kanë dhënë mundësi viktimës, që mendohet si 
të tillë, t’i drejtohet gjykatës vendase

4. Të gjitha alternativat e mësipërme
9. Nuk e di
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SGJ7 A ka GJEDNJ kompetencë të:

1. Veprojë si gjykate apeli në lidhje me vendimet e 
gjykatave të brendshme

2. Ndërhyjë drejtperdrejtë tek autoriteti shtetëror 
kundra të cilit bëhet ankesa

3. Sigurojë pagesën e një avokati për palën kërk-
uese për të kryer përpilimin dhe depozitimin e 
kërkesës

4. Jep informacion rreth dispozitave ligjore në fuqi 
në shtetin e paditur

5. Marr vendime të ndërmjetme për masa sigurie

9. Nuk e di

SGJ8
A do të ishte e nevojshme për ju një përm-
bledhje e vendimeve të GJEDNJ të dhëna 
ndaj shtetit shqiptar?

1. Po;

2. Jo;

3. Është e mjaftueshme botimi i vendimeve të 
GJEDNJ në 

Fletoret Zyrtare.

SGJ9

A e konsideroni të nevojshëm për punën 
tuaj të përditshme botimin e përmbled-
hjeve me vendime  “kazus” të GJEDNJ për 
nene të caktuara të KEDNJ?

1. Po

2. Jo 

SGJ9T Nëse po, jurisprudencën e cilave nene do të specifikonit?
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Seksioni III - Pyetje rreth vendimeve të GJEDNJ-së ndaj Shqipërisë
Kodi Pyetjet Përgjigjet

SVA6

Në optikën tuaj, në 
çështjen Gjonboçari 
etj kundër Sh-
qipërisë, GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, sa i takon dështimit të autoriteteve 
gjyqësore për të gjykuar në kohë të arsyeshme për shkak të mos-
bashkimit të çështjeve në një të vetme;

2. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së për shkak të mosekzekutimit të 
vendimit të formës së prerë;

3. Shkelje në nenit 6 të KEDNJ-së për shkak të cënimit të parimit të 
sigurisë juridike;

4. Janë	të	vërteta	“1”	dhe	“2”;
5. Janë	të	vërteta	“2”	dhe	“3”;
6. Janë	të	vërteta	“1”	dhe	“3”;
9. Nuk e di

SVA5

Sipas opinionit tuaj, 
në çështjen Balliu 
kundër Shqipërisë 
GJEDNJ-ja konstatoi:

1. Se e drejta e të pandehurit për të zgjedhur mbrojtësin e tij është një 
e drejtë absolute, në kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së;

2. Gjykata ka për detyrim t’i krijojë të pandehurit mundësinë që të 
mbrohet nga një avokat i zgjedhur ose i caktuar kryesisht, nëse 
avokati i zgjedhur refuzon dhe ai nuk zgjedh mbrojtës tjetër, por kjo 
nuk është një e drejtë absolute e të pandehurit;

3. Mungesa e mbrojtësit të zgjedhur prej të pandehurit, qoftë edhe 
kur ky refuzon të zgjedhë një mbrojtës tjetër apo të mbrohet nga një 
avokat i caktuar kryesisht, e bën procesin gjithsesi të parregullt, në 
shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së.

4. Zhvillimi i procesit pa praninë e mbrojtësit të pandehurit, cënon 
nenin 5 të KEDNJ-së, pasi përbën trajtim çnjerëzor e degradues.

9. Nuk e di

SVA1

Në këndvështrimin 
tuaj, në çështjen 
Xheraj kundër 
Shqipërisë GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 5 të KEDNJ-së, të drejtën për liri dhe siguri
2. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, për cënim të parimit të sigurisë 

juridike
3. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së për mosgjykim në kohë të arsyeshme
4. Shkelje të nenit 6 për cënim të së drejtës së mbrojtjes me avokat
9. Nuk e di

SVA7

Në çështjen “Qufaj 
Co. sh.p.k” kundër 
Shqipërisë, GJEDNJ-
ja konstatoi:

1. Shkelje të nenit 1 të protokollit shtesë nr.1 të KEDNJ-së, të së 
drejtës së pronës;

2. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, të së drejtës për process të rregullt 
për shkak të mosekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së 
prerë;

3. Shkelje të nenit 8 të KEDNJ-së, së drejtës për respektimin e jetë 
private dhe familjare;

4. Shkelje të nenit 10 të KEDNJ-së, lirisë së shprehjes;
9. Nuk e di

SVA8

Në opinionin tuaj, në 
çështjen Caka kundër 
Shqipërisë, GJEDNJ-
ja konstatoi:

1. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, sa i takon së drejtës së pandehurit 
për mbrojtje me avokat gjatë fazave të gjykimit;

2. Shkelje të nenit 5/1 të KEDNJ-së, sa takon së drejtës për liri e siguri;
3. Shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së, për shkak të trajtimit çnjerëzor e 

degradues gjatë fazës së hetimit e gjykimit;
4. Shkelje të nenit 6/1 të KEDNJ-së, sa i takon pamundësisë për para-

qitjen në gjykimin e ankuesit të disa prej dëshmitarëve;
9. Nuk e di
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SVA9

Në vlerësimin tuaj, 
në çështjen Laska e 
Lika kundër Sh-
qipërisë, GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, sa i takon së drejtës së për një 
proces të rregullt gjyqësor për shkak të mënyrës se si u morën dhe 
vlerësuan provat;

2. Shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së, lidhur me trajtimin çnjërëzor dhe 
degradues, për shkak të mënyrës se si u morën në pyetje nga policia 
gjatë fazës së hetimeve;

3. Shkelje të nenit 5/1 të KEDNJ-së, të drejtës për liri e siguri, lidhur 
me paraburgimin e tyre;

4. Shkelje të nenit 6/1 të KEDNJ-së, sa i takon pamundësisë për para-
qitjen në gjykimin e ankuesit të disa prej dëshmitarëve;

9. Nuk e di

SVA10
Në çështjen Ramadhi 
kundër Shqipërisë, 
GJEDNJ-ja konstatoi:

1. Shkelje të nenit 8 të KEDNJ-së, për respektimin e jetës private dhe 
familjare;

2. Shkelje të nenit 10 të KEDNJ-së, të lirisë së shprehjes;
3. Shkelje të nenit 6 lidhur me mosekzekutimin e një vendimi admin-

istrativ të formës së prerë të agjencisë së kthimit të pronave, duke e 
konsideruar vendim quasi gjyqësor;

4. Shkelje të nenit 1 të protokollit 1 të KEDNJ-së, lidhur me të drejtën 
e pronës;

9. Nuk e di

JU FALEMINDERIT!
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Seksioni III - Pyetje rreth vendimeve të GJEDNJ-së ndaj Shqipërisë
Kodi Pyetjet Përgjigjet

SVA11

Në vlerësimin 
tuaj, në çështjen 
Grori kundër 
Shqipërisë, 
GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së, që lidhet me trajtimin çnjerëzor e de-
gradues, sa i takon dështimit të autoriteteve shtetërore shqiptare për t’i 
ofruar ankuesit ndihmë mjekësore të përshtatshme;

2. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së për shkak të cënimit të së drejtës së 
mbrojtjes me avokat;

3. Shkelje të së drejtës për liri e siguri të parashikuar nga neni 5/1 i KEDNJ-së;
4. Janë	të	vërteta	“1”	dhe	“2”;
5. Janë	të	vërteta	“2”	dhe	“3”;
6. Janë	të	vërteta	“1”	dhe	“3”;
9. Nuk e di

SVA8

Në opinionin 
tuaj, në çështjen 
Caka kundër 
Shqipërisë, 
GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, sa i takon së drejtës së pandehurit për 
mbrojtje me avokat gjatë fazave të gjykimit;

2. Shkelje të nenit 5/1 të KEDNJ-së, sa takon së drejtës për liri e siguri;

3. Shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së, për shkak të trajtimit çnjerëzor e degra-
dues gjatë fazës së hetimit e gjykimit;

4. Shkelje të nenit 6/1 të KEDNJ-së, sa i takon pamundësisë për paraqitjen 
në gjykimin e ankuesit të disa prej dëshmitarëve;

9. Nuk e di

SVA9

Në vlerësimin 
tuaj, në 
çështjen Laska 
e Lika kundër 
Shqipërisë, 
GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, sa i takon së drejtës së për një proces të 
rregullt gjyqësor për shkak të mënyrës se si u morën dhe vlerësuan provat;

2. Shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së, lidhur me trajtimin çnjërëzor dhe de-
gradues, për shkak të mënyrës se si u morën në pyetje nga policia gjatë 
fazës së hetimeve;

3. Shkelje të nenit 5/1 të KEDNJ-së, të drejtës për liri e siguri, lidhur me 
paraburgimin e tyre;

4. Shkelje të nenit 6/1 të KEDNJ-së, sa i takon pamundësisë për paraqitjen 
në gjykimin e ankuesit të disa prej dëshmitarëve;

9. Nuk e di

SVA1

Në 
këndvështrimin 
tuaj, në çështjen 
Xheraj kundër 
Shqipërisë 
GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Shkelje të nenit 5 të KEDNJ-së, të drejtën për liri dhe siguri

2. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, për cënim të parimit të sigurisë juridike

3. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së për mosgjykim në kohë të arsyeshme

4. Shkelje të nenit 6 për cënim të së drejtës së mbrojtjes me avokat

9. Nuk e di

SVA5

Sipas opinionit 
tuaj, në çështjen 
Balliu kundër 
Shqipërisë 
GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Se e drejta e të pandehurit për të zgjedhur mbrojtësin e tij është një e 
drejtë absolute, në kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së;

2. Gjykata ka për detyrim t’i krijojë të pandehurit mundësinë që të mbro-
het nga një avokat i zgjedhur ose i caktuar kryesisht, nëse avokati i 
zgjedhur refuzon dhe ai nuk zgjedh mbrojtës tjetër, por kjo nuk është 
një e drejtë absolute e të pandehurit;

3. Mungesa e mbrojtësit të zgjedhur prej të pandehurit, qoftë edhe kur ky refuzon 
të zgjedhë një mbrojtës tjetër apo të mbrohet nga një avokat i caktuar kryesisht, 
e bën procesin gjithsesi të parregullt, në shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së.

4. Zhvillimi i procesit pa praninë e mbrojtësit të pandehurit, cënon nenin 
5 të KEDNJ-së, pasi përbën trajtim çnjerëzor e degradues.

9. Nuk e di

Për tu plotësuar nga:
Prokurorët X

*Data e plotësimit të pyetësorit: _____ /_____ /  2012

*Meqënëse seksioni I dhe II i pyetësorit të prokurorëve është i ngjashëm me seksionin I dhe II të pyetësorit të gjyqtarëve, 
ato nuk janë vendosur



75

Seksioni III - Pyetje rreth vendimeve të GJEDNJ-së ndaj Shqipërisë
Kodi Pyetjet Përgjigjet

SVA1

Në këndvështrimin 
tuaj, në çështjen Xheraj 
kundër Shqipërisë 
GJEDNJ-ja konstatoi:

1. Shkelje të nenit 5 të KEDNJ-së, të drejtën për liri dhe siguri
2. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së, për cënim të parimit të sigurisë 

juridike
3. Shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së për mosgjykim në kohë të arsyeshme
4. Shkelje të nenit 6 për cënim të së drejtës së mbrojtjes me avokat
9. Nuk e di

SVA2

Në çështjen Vrioni 
dhe të tjerët kundër 
Shqipërisë, Gjykata ka 
njohur:

1. Të drejtën e pronësisë
2. Të drejtën e dëmshpërblimit për shkak të kohëzgjatjes së procedur-

ave gjyqësore
3. Të drejtën për zgjidhje efektive sipas nenit 13 të KEDNJ-së
4. Të gjitha të drejtat e mësipërme
9. Nuk e di

SVA3

Në vlerësimin tuaj, në 
çështjen Puto kundër 
Shqipërisë, Gjykata 
vendos:

1. Se pamundësia e paditësit për të siguruar ekzekutim të një vendimi 
të formës së prerë në favor të tij, përbën shkelje të gëzimit të qetë të 
pronës

2. Mosekzekutimi i vendimit te gjykatës konsiderohet mungesë e 
mjeteve ligjore të brendshme efektive

3. Eshtë shkelur Protokolli nr. 1 për shkak të mosekzekutimit të 
vendimit të gjykatës

4. Të gjitha alternativat e mësiperme
9. Nuk e di

SVA4

Sipas jush, në çëshjen 
Hamzaraj kundër 
Shqiperisë, Gjykata ka 
konstatuar se:

1. Nuk	justifikohet	dështimi	i	autoriteteve	vendore	që	për	një	periudhë	
të gjatë te mos përcaktoje shumën përfundimtare të kompensimit 
për t’iu paguar paditësit

2. Ka pasur një shkelje të nenit 6/1 të Konventës përsa i përket mosz-
batimit të vendimit të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit

3. Eshtë shkelur neni 1 i protokollit nr.1 të Konventës mbi bazën e 
moszbatimit të vendimit të Komisionit të kthimit dhe Kompesimit

4. Pikat	“1”	dhe	“2”
5. Pikat	“1”,	“2”	dhe	“3”
9. Nuk e di

SVA5

Sipas opinionit tuaj, në 
çështjen Balliu kundër 
Shqipërisë GJEDNJ-ja 
konstatoi:

1. Se e drejta e të pandehurit për të zgjedhur mbrojtësin e tij është një 
e drejtë absolute, në kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së;

2. Gjykata ka për detyrim t’i krijojë të pandehurit mundësinë që të 
mbrohet nga një avokat i zgjedhur ose i caktuar kryesisht, nëse 
avokati i zgjedhur refuzon dhe ai nuk zgjedh mbrojtës tjetër, por kjo 
nuk është një e drejtë absolute e të pandehurit;

3. Mungesa e mbrojtësit të zgjedhur prej të pandehurit, qoftë edhe 
kur ky refuzon të zgjedhë një mbrojtës tjetër apo të mbrohet nga një 
avokat i caktuar kryesisht, e bën procesin gjithsesi të parregullt, në 
shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së.

4. Zhvillimi i procesit pa praninë e mbrojtësit të pandehurit, cënon 
nenin 5 të KEDNJ-së, pasi përbën trajtim çnjerëzor e degradues.

9. Nuk e di

Për tu plotësuar nga:
Avokatët X

*Data e plotësimit të pyetësorit: _____ /_____ /  2012

*Meqënëse seksioni I dhe II i pyetësorit të avokatëve është i ngjashëm me seksionin I dhe II të pyetësorit të gjyqtarëve,
ato nuk janë vendosur
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35

       116

   44

32

Durrës

Tiranë

Vlorë

Shkodër

Numri total i avokatëve të anketuar

9.2 Paraqitja grafike e përgjigjeve të pyetësorëve për secilin target grup



77



 78



79



 80



81



 82



83



 84



85



 86



87



 88



89



 90



91



 92



93



 94



95



 96



97



 98





 100

FONDACIONI SHOQËRIA E HAPUR PËR SHQIPËRINË

Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tirana, Albania

Tel: +355 4 22 34 621/ 22 34 223/ 22 35 856

Fax: +355 4 22 35 855

E-mail: info@soros.al

Web-page: www.soros.al


