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Parathënie për Doracakun “Përforcim i mekanizmave
nacionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Republikën
e Maqedonisë ”
Koalicioni dhe shoqatat e qytetarëve “Të gjithë për gjykime të drejta”,e themeluar në maj
të vitit 2003 paraqet rrjetë në të cilën në bazë vullnetare marrin pjesë 17 shoqata të
qytetarëve nga Republika e Maqedonisë për shkak të ndjekjes së proceseve gjyqësore
para gjykatave kompetente në Republikën e Maqedonisë,me qëllim të sigurimit të të
drejtave të garantuara për gjykim të drejtë si që është e paraparë me Kushtetutë,ligjet
dhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare,rritje të vetëdijes publike dhe përforcimit të
besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit, tregim për nevojën dhe punën e
reformave të mundshme në procedurat gjyqësore,rritje të njohurive praktike të studentëve
të drejtësisë,përforcim të rolit të kapaciteteve të organizatave joqeveritare etj. Njëherit
Koalicioni bën përpjekje për qasje të barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët e
Republikës së Maqedonisë permes dhënies së ndihmës juridike falas.
Me doracakun ”Përforcim të mekanizmave Nacionale për mbrojtje e të drejtave të njeriut”
Koalicioni e kryen misionin e saj ekzistues,dhe në të njëjtën kohë u ndihmon edhe
shoqatave të tjera të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut. Ky doracak është si
rezultat i Projektit për përforcim të mekanizmave nacional për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut.
Qëllimi kryesor i projektit Përforcimi i mekanizmave nacional për mbrojtjen e të
drejtave të njeriut është që të kontribuojë drejt përforcimit të infrastrukturës nacionale
për të drejtat e njeriut me anë të krijimit të një doracaku i cili do ti tregojë mekanizmat
ekzistues nacional dhe ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe do të
ofrojë intervenime dhe rekomandime të reja zhvilluese. Shfrytëzues të drejtpërdrejtë të
këtij doracaku do të jenë shoqatat e qytetarëve,por njëherit ajo do të jetë edhe në dobi të
institucioneve nacionale në Maqedoni të cilat punojnë në fushën e të drejtave të njeriut.Ky
doracak u krijua si rezultat i shpalljes së doracakut Përforcimi i sistemit të për mbrojtjen e
të drejtave nacionale të njeriut botuar nga Ministria e punëve të jashtme të Holandës për
veprimet e ambasadave të shteteve anëtare të BE.
Vlerësimi i përmbajtjes së Doracakut ekzistues dhe vlerësimi i instrumenteve nacionale
për të drejtat e njeriut sollën deri te përgaditja e një doracaku për të drejtat nacionale të
njeriut,që do të ofrojë shqyrtim krahasues të instrumenteve ndërkombëtare dhe nacionale
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe ide dhe aktivitete të reja për sigurimin e
sistemit më të mirë nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe do ta përforcojë
gjithë infrastrukturën e të drejtave të njeriut. Për realizimin e projektit rol të veçantë ka
edhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës e cila paraqitet si donator.Me ndihmën e
Ambasadës së Holandës u bë vlerësimi i trupave ndërkombëtare dhe nacionale për
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mbrojtjen e të drejtave të njeriut përmes angazhimit të dy konsultuesve të cilët e
përgaditën Doracakun.
Përveç se në gjuhën maqedone,doracaku do të jetë i arritshëm edhe në gjuhën shqipe
dhe në atë angleze dhe i njëjti do të ketë promovim në disa qytete të vendit
:Shkup,Tetovë ,Gostivar ,Shtip, Strumicë dhe Manastir. Promovimi i doracakut i cili
duhet të kontribojë për një infrastrukturë të përhershme konstruktive dhe mirë të
organizuar për të drejtat e njeriut në vend, do të bëhet në bashkpunim me zyrën e
Avokatit të Popullit.
Më në fund,ky doracak do të paraqet bazë solide për zhvillimin e mëtutjeshëm dhe
përparimin e të drejtave të njeriut dhe instrumenteve të cilat janë në disponim në vendin
tonë dhe në mënyrë konkrete do të theksojë segmente të shoqërisë ku është e
nevojshme më tepër punë,dhe me të ofron bazë për punën e ardhëshme dhe
implementimin praktik të risive të dhëna në doracak.
Nikolina Tenceva,
Kkoordinatore Projekti
Nenad Zivanovski,
Drejtor ekzekutiv
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Lista e shkurtesave
KEDNJ - Konventa Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore
BE - Bashkimi Europian
PP – Prokuoria Publike
MPB - Ministria e Punëve të Brendshme
OJQ - Organizatat joqeveritare
MPN - Mekanizmi preventiv nacional
SNMDNJ - Sistemi nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
KB - Kombet e Bashkuara
RM – Republika e Maqedonisë
KDNJ – Këshilli për të drejtat e njeriut pranë KB
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PJESA 1
HYRJE1
A.Qëllimi i doracakut
Qëllimi i doracakut është që të kontribojë në drejtim të realizimit më efikas dhe më efektiv
të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve dhe personave tjerë në territorin e Republikës së
Maqedonisë,përmes dhënies së një spektri të gjërë të mekanizmave të mundshme të
veprimit dhe përkrahje të zhvillimit të infrastrukturës nacionale për mbrojtjen e të drejtave
dhe lirive të njeriut.
Secila shoqëri duhet të synojë drejt përforcimit të strukturës për parandalim, mbrojtje dhe
përmirësim të situatës me të drejtat e njeriut përmes rritjes së informimit të qytetarëve
për të drejtat e tyre dhe përgjegjësisë së organeve shtetërore,trupave dhe bartësve të
funksioneve në suazat e asaj shoqërie.Për këtë shkak përforcimi i sistemit nacional për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut lejon intervenime të cilat paraqesin bashkpunim dhe
komunikim në vend të kritikës së pastër e cila nuk shkon drejt rezultatit produktiv bazuar
në parimin e respektimit të të drejtave dhe lirive të qytetarëve.
B. Si të përdoret ky doracak
Ky doracak është i paraparë,fillimisht për shoqërinë civile në drejtim të informimit të tyre
për mënyrat dhe mekanizmat e mundshëm përmes të cilave mund të realizojnë të drejtën
e tyre në kuadër të sistemit nacional,si dhe para trupave ndërkombëtare të cilat kanë
mandat të tillë.
Sistemi i fortë nacional ofron kornizë konceptuese e cila më tutje do ta lehtësojë edhe
koordinimin e ndihmës drejtuar kah zhvillimi i të drejtave dhe lirive të qytetarëve.Vetëm
sistem i fortë nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut mund të mundësojë
bashkpunim dhe koalicion me aktorët ndërkombëtarë në sferën e të drejtave të njeriut,e
në veçanti me trupat univerzal në kuadër të OKB dhe atyre rajoneve në kuadër të Këshillit
të Europës.

1

Hyrja është e përpiluar në pajtim me metodologjinë dhe hyrjen e publikimit “Strengthening
the National Human Rights Protection System”e publikuar nga ana e Ministrisë së punëve të
Jashtme të Mbretërisë së Holandës,në kuadër të udhëheqësisë së Çekisë me BE në vitin 2009
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C. Çka është sistemi nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut?
Sistemi nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut (SNMDNJ) paraqet përmbledhje të
ligjeve,politikave dhe institucioneve të cilat punojnë në mbrojtjen e të drejtave të
njeriut,apo në një definicion më të gjërë mund të përshkruhet si infrastrukturë e të
drejtave të njeriut në kuadër të një shoqërie .Ajo përbëhet nga të gjithë indikatorët dhe
parakushtet të cilat mundësojnë shkallë të lartë të përgjegjësisë nga ana e institucioneve
shtetërore në kahje të realizimit të obligimit të tyre për respektim,mbrojtje dhe zhvillim të
të drejtave të njeriut si për të drejtat qytetare dhe politike ashtu edhe për ato
ekonomike,sociale dhe kulturore.
Si hap i parë është nevoja që standardet e pranuara e të inkorporuara në të drejtën
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut të jenë në mënyrë adekuate të përfshira dhe të
përcjellura në nivel të vendit,në nivel të legjislativës dhe në nivel të krijimit të politikave.Më
tutje,institucionet aktuale ose ato të themeluara tani duhet të kenë kapacitet dhe mundësi
të implementojnë dhe zbatojnë mbikëqyrje gjatë zbatimit të ligjeve dhe politikave.Këto
institucione,së bashku me kornizën ligjdhënëse dhe politikat e krijuara në nivel nacional
dhe lokal e formojnë kornizën e SNMDNJ.
Në botë nuk ekzistojnë SNMDNJ të pagabueshme dhe të përkryera,përkundrazi, edhe në
kuadër të shoqërive demokratike perëndimore edhe në vendet e BE në pjesën e
mbrojtjes së të drejtave ekzistojnë mangësi serioze dhe lëshime të cilat mund të sjellin
deri te shkelja e të drejtave .Për këtë arsye ky sistem është një mekanizëm i gjallë i cili
vazhdimisht duhet të mbindërtohet dhe të ndërrohet në pajtim me mangësitë e
identifikuara,problemet,e në përputhje me nevojat e qytetarëve në atë shoqëri.
Çdo shtet ka SNMDNJ specifik i cili është zhvilluar në kuadër të politikave specifike të
rasteve kulturore dhe historike.Sidoqoftë,një SNMDNJ efektiv duhet ti përmbajë më së
paku katër vlerat univerzale fundamentale:2

2

Në pajtim me drejtimet e dhëna në publikim “Strengthening the National Human Rights
Protection System”e botuar nga ana e Ministrisë për punë të jashtme të Mbretërisë së
Holandës,në kuadër të udhëheqësisë Çeke me BE në vitin 2009
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standarde normative,ligje të vendit dhe rregulla ku në mënyrë adekuate theksohen
dhe tregohen obligimet të cilat dalin nga e drejta ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut.
politika dhe veprime të drejtuara kah mbrojtja dhe promovimi i të drejtave
njerëzore,duke mundësuar përgjegjësi dhe respektim të parimit të mosdikriminimit.
institucionet të cilat i mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e qytetarëve njëherit
kontribojnë në drejtim të zhvillimit të të drejtave të njeriut përmes vënies së sistemit
për mbikëqyrje dhe sigurim të përgjegjësisë në shoqëri.Këto institucione mes tjerash
e përfshijnë edhe gjyqësinë dhe komisionet e pavarura.
ekzistim i shoqërisë civile e cila në mënyrë të lirë kontribon në drejtim të promovimit
dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të qytetarëve në një shoqëri.
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PJESA 2
INKORPORIM I STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE PËR TË
DREJTAT E NJERIUT NË LEGJISLACIONIN E VENDIT
KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë është akti më i lartë juridik dhe është i sjellur më
17 nëntor të vitit 1991 nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.Në periudhën
prej sjelljes së saj deri në vitin 2011 Kushtetuta është ndërruar me gjithsej 31
amandemente.
Në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë3janë të inkuadruara standardet
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.Si njëra ndër vlerat themelore të paraqitura në
nenin 8 të Kushtetutës së RM janë liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit të
pranuara me të drejtën ndërkombëtare dhe të vërtetuara me Kushtetutë.Përspos tyre në
përbërje të vlerave themelore mes tjerash është edhe shprehja e lirë e përkatësisë
kombëtare, sundimi i së drejtës si dhe respektimi i normave të pranuara të të drejtës
ndërkombëtare.
Në kreun 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë në mënyrë detajuese janë të
përfshira dhe të përpunuara të drejtat e njeriut të cilat ndahen në të drejta
politike,ekonomike,sociale dhe të drejta kulturore si dhe garanci të lirive dhe të drejtave
themelore.
Të drejtat e njeriut në Kushtetutë vërehen individualisht dhe qëllimi i mbrojtjes
kushtetuese është qytetari dhe dinjiteti i tij.Karakteristikë themelore e konceptit për të
drejtat e njeriut është barazia e cila definohet në nenin 9 “Qytetarët e Republikës së
Maqedonisë janë të barabartë në liritë dhe të drejtat pavarësisht gjinisë,racës,ngjyrës së
lëkurës,prejardhjes kombëtare dhe sociale,politike dhe bindjes fetare,pozitës pronësore
dhe shoqërore.Qytetarët para Kushtetutës dhe ligjeve janë të barabartë”.
Përpos të drejtës së barazisë Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë përfshin spektër të
gjërë të të drejtave të qytetarëve ku janë të përfshira liria e shoqërimit,e drejta e tubimit,e
drejta zgjedhore,e drejta e parashtresave,e drejta e respektimit të privatësisë së personit
dhe jetës familjare si dhe një numër i madh i të drejtave të tjera të parapara në kapitullin e
të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
3

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë,gazeta Zyrtare
59/91,01/92,31/98,91/2001,84/2003,107/2005,03/2009.
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Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë në tërësi e mbron të drejtën për jetë.
Dënimi me vdekje nuk mund të shqiptohet sipas asnjë baze dhe ndalohet secila formë e
mundimit,dënimit apo veprimit çnjerëzor dhe poshtërues.Me Kushtetutë deklarohet parimi
i presumpcionit të pafajsisë ku paraqitet se secili person i akuzuar për vepër penale do të
trajtohet si i pafajshëm deri atëherë kur faji i tij nuk vërtetohet me vendim fuqiplotë
gjyqësor.
Në nenin e posaçëm në kapitullin për të drejtat dhe liritë e njeriut rregullohen edhe të
drejtat e të huajve ku thuhet se “gëzojnë të drejta dhe liri të garantuara me
Kushtetutë,nën kushte të vërtetuara me ligj dhe marrëveshje ndërkombëtare.
Republika u garanton të drejtën e azilit të huajve dhe personave pa shtetësi,të përndjekur
për shkak të bindjes dhe veprimtarisë së tyre politike dhe demokratike.Ekstradimi i të
huajit mund të kryhet vetëm mbi bazë të marrëveshjes së ratifikuar ndërkombëtare dhe
mbi parimin e reciprocitetit.I huaji nuk mund të jetë i ekstraduar për shkak të veprës
penale politike.Veprimet terroriste nuk llogariten për vepra penale politike”4.
Në Kushtetutën e RM në pjesën e të drejtave ekonomike,sociale dhe kulturore vërtetohet
e drejta e punës,e drejta e mbrojtës gjatë punës si dhe të drejtat të cilat dalin nga
marrëdhëniet e punës.Për shkak të realizimit të të drejtave të tyre qytetarët mund të
formojnë sindikate,dhe e drejta e bashkimit të sindikatave mund të kufizohet me forcat e
armatosura,policia dhe organet e udhëheqësisë.Kujdes të veçantë Kushtetuta u kushton
edhe fëmijëve dhe personave të mitur gjatë së cilës tregohet se nuk mund të jenë të
angazhuar me punë persona më të ri se 15 vjet,e në veçanti mbrojtje gjatë punës kanë
nënat dhe personat e mitur.
Në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë janë të paraqitura edhe garancitë për
mbrojtje të lirive dhe të drejtave themelore.Secili qytetar mbrojtjen e të drejtave të tij mund
ta realizojë para gjykatave si dhe para gjykatës Kushtetuese.NJëherit citohet se liritë dhe
të drejtat e qytetarit mund të jenë të kufizuara vetëm gjatë kohës së gjendjes së luftës apo
gjendjes së jashtzakonshme sipas dispozitave të Kushtetutës.
Në nenin 54 thuhet se” Kufizimet e lirive dhe të drejtave të njeriut nuk mund të jenë
diskriminuese sipas gjinisë,racës,ngjyrës së lëkurës,gjuhës,fesë,prejardhjes sociale apo
kombëtare,pozitës pronësore apo shoqërore. Kufizimet e lirive dhe të drejtave nuk kanë
të bëjnë me të drejtën e jetës,ndalimit të mundimit,veprimit dhe dënimit çnjerëzor dhe
poshtërues,përcaktimit juridik të veprave penaledhe dënimeve,si dhe të lirisë së
bindjes,vetëdijes,mendimit,shprehjes publike të mendimit dhe përkatësisë fetare.”5
4

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë,Gazeta Zyrtare
52/91,01/92,31/98,91/2001,84/2003,107/2005,03/2009.
5
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë,Gazeta Zyrtare
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Përparimi dhe zmadhimi i përmasës së të drejtave dhe lirive njerëzore të qytetarëve të
Republikës së Maqedonisë ishte e përfshirë edhe me amandamentet e Kushtetutës gjatë
së cilës me amandamentin VIII u përforcuan të drejtat e bashkësive etnike ku thuhet se”
Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë në mënyrë të lire të shprehin,përkujdesen dhe
zhvillojnë identitetin e tyre dhe veçoritë e bashkësive të tyre dhe ti përdorin simbolet e
bashkësisë së tyre.Republika ua garanton mbrojtjen e identitetit etnik,kulturor,gjuhësor
dhe fetar të gjithë bashkësive.Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të formojnë
institucione kulturore ,artistike,arsimore,si dhe shoqëri shkencore dhe shoqata tjera për
shkak të shprehjes,ruajtjes,dhe zhvillimit të identitetit të tyre.Pjesëtarët e bashkësive kanë
të drejtë për arsim në gjuhën e tyre në arsimin fillor dhe atë të mesëm në mënyrë të
përcaktuar me ligj.Në shkollat në të cilat arsimi zhvillohet në gjuhë tjetër mësohet edhe
gjuha maqedone.”
Me Kushtetutë përfshihet edhe ndikimi juridik i marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i
firmos shteti jonë.Me vetë aktin e ratifikimit ata shëndrohen si pjesë përbërëse e
legjislativës maqedone e cila përcaktohet me dispozitën kushtetuese të cituar në nenin 98
sipas të cilës gjykatat gjykojnë mbi bazë të Kushtetutës,ligjeve dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën.
Njëherit edhe në nenin 118 të Kushtetutës citohet se marrëveshjet ndërkombëtare të cilat
do të ratifikohen nga ana jonë bëhen pjesë përbërëse e rregullimit të brendshëm juridik
dhe ato nuk mund të ndryshohen me ligj.
Me Kushtetutën
e RM vendoset organi për mbrojtjen të ligjshmërisë dhe
kushtetutshmërisë e cila funksionon si Gjykatë Kushtetuese dhe e cila mes
kompetencave tjera ka për obligim të mbrojë liritë dhe të drejtat e caktuara të qytetarëve
në pajtim me autorizimet kushtetuese.
LIGJVËNIE VENDIT DHE DSIPOZITAT
Secila ligjvënie moderne nacionale synon drejt inkorporimit të tërësishëm dhe
harmonizimit me obligimet dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut.Legjislativa duhet të mundësojë mbrojtje të të drejtave të njeriut për të gjithë
individët në një shoqëri.Për këtë,duhet të parashihen edhe garanci adekuate nacionale si
që është ndarja e pushtetit,pavarësia e gjykatave,barazia para ligjit dhe ekzistimi i
mekanizmave të jashtëm të kontrolit.6
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të garantuara me Kushtetutën e RM dhe
dokumentet e ratifikuara ndërkombëtare janë të përpunuara në ligjet e posaçme me të
52/91,01/92,31/98,91/2001,84/2003,107/2005,03/2009.
6
Strengthening the National Human Rights Protection System,Manual for embassies of EU
States (Human Rights Devision,Ministry of Foreign Affairs,the Netherlands,2009) fq.99

16

cilat rregullohet lënda e mbrojtjes.Kjo pjesë e publikimit ka për qëllim tregimin e ligjeve më
të rëndësishme dhe dispozitat tjera me të cilat rregullohen dhe mbrohen të drejta të
garantuara me Kushtetutë,ndërsa lista e tillë me dispozita nuk është përgjithësuese dhe
duhet të paraqesë vetëm pikënisje në përputhje me të cilën duhet të udhëhiqen
përdoruesit e këtij doracaku në pjesën e realizimit të të drejtave permes mekanizmave
nacional të vendit.
Qytetarët e Republikës së Maqedonisë janë të barabartë në liritë dhe të drejtat
pavarësisht gjinisë,racës,ngjyrës së lëkurës,prejardhjes nacionale dhe sociale,bindjes
politike dhe fetare;pozitës pronësore dhe shoqërore. Qytetarët para Kushtetutës dhe
ligjeve janë të barabartë.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita :
 Ligji për mbrojtje dhe pengim të diskriminimit
 Ligji për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave
 Ligji për Avokatin e Popullit
Integriteti fizik dhe moral i njeriut është i pacenueshëm.Ndalohet çdo formë e mundimit
,sjelljes dhe dënimit çnjerëzor dhe poshtërues.Ndalohet punë me përforcim.
Jeta e njeriut është e pacenueshme.Në Republikën e Maqedonisë nuk mund të
shqiptohet dënim me vdekje sipas asnjë baze.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Kodi penal
 Ligji për punë të brendshme
 Ligji për mbrojtje të fëmijëve
 Ligji për kryerje të sanksioneve
 Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme
 Ligji për të huajt
 Ligji për shëndet mental
 Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve
 Ligji për familjen
 Ligji për etikën policore
Liria e njeriut është e pacenueshme.
Askujt nuk mund ti kufizohet liria,përvç se me vendim të gjykatës dhe në raste e në
procedurë të përcaktuar me ligj.
Personi i thirrur, i arrestuar apo i privuar nga liria medoemos duhet të njoftohet me
shkaqet për thirrjen,arrestimin ose privimin e tij nga liria dhe me të drejtat e tij të caktuara
me ligj,dhe prej tij nuk mund të kërkohet deklaratë.Personi ka të drejtë në mbrojtës në
procedurën policore dhe gjyqësore.
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Personi i privuar nga liria duhet medoesmos menjëherë,e më së voni në afat prej 24
orësh nga momenti i privimit nga liria të nxirret para gjykarës e cila pa shtyrje do të
vendosë për ligjshmërinë e privimit nga liria.
Paraburgimi mund të zgjasë me vendim të gjyqit,më së shumti 90 ditë nga dita e
paraburgimit.
Persioni i paraburgosur në kushte të caktuara me ligj mund të lëshohet të mbrohet nga
liria.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për procedurë penale
 Kodi penal
 Ligji për polici
 Ligji për drejtësinë e të miturve
 Ligji për avokaturë
Personi i akuzuar për vepër penale,do të konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij nuk
do të vërtetohet me vendim të plotfuqishëm gjyqësor.
Personi i priviuar nga liria,i paraburgosur në mënyrë të paligjshme ose i dënuar në
mënyrë të paligjshhme,ka të drejtën e kompensimit të dëmit dhe të drejta tjera të
përcaktuara me ligj.
Garantohet e drejta e ankesës kundër vendimeve të sjellura në procedurë të shkallës së
parë para gjykatës.E drejta e ankesës apo lloji tjetër të mbrojtjes juridike kundër akteve të
veçanta juridike të sjellura në procedurë të shkallës së parë para organit të administratës
shtetërore apo organizatës ose ndonjë organi tjetër i cili kryen autorizime publike
rregullohet me ligj.
Ligje tjera më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për procedurë penale
 Ligji për procedurë të seancave
 Ligji për procedurë të përgjithshme administrative
 Ligji për përmbarim
Askush nuk mund të dënohet për vepër e cila para se të jetë kryer nuk ka qenë e
përcaktuar me ligj ose me normë tjetër si vepër penale,dhe për të cilën nuk ka qenë i
parashikuar dënim.Askush nuk mund të gjykohet sërish për vepër për të cilën ka qenë i
dënuar një herë,dhe për të cilën është marrë vendim i plotfuqishëm gjyqësor.
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Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Kodi penal
Garantohet liria e bindjes,vetëdijes,mendimit dhe e shprehjees publike të mendimit.
Garantohet liria e fjalës,paraqitjes publike,informimit publk dhe e themelimit të lire të
institucioneve për informim publik.
Garantohet qasja e lire tek informatat,liria e pranimit dhe e bartjes së informatave.
Garantohet e drejta e përgjigjes në mjetet e informimit publik.
Garantohet e drejta e korrigjimit në mjetet e informimit publik.
Garantohet e drejta e mbrojtjes së burimit të informatës në mjetet e informimit publik.
Censura është e ndaluar.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita:
 Kodi penal
 Ligji për tubime publike
 Ligji për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi
 Ligji për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik
 Ligji për veprimtari radiodifuzive
 Kodeksi i gazetarëve
Garantohet siguria dhe fshehtësia e të dhënave personale.Qytetarëve u garantohet
mbrojtja nga cenimi i integritetit personal,që buron nga regjistrimi i informatave për
ta,nëpërmjet përpunimit të të dhënave.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për mbrojtjen e të drejtave personale
 Ligji për procedurë penale
 Ligji për procedurë të përgjithshme administrative
Garantohet liria e besimit fetar.
Garantohet shprehja e lirë dhe publike e fesë,individualisht ose në bashkësi me të
tjerët.Kisha Ortodokse Maqedonase,si dhe Bashkësia Islame në Maqedoni,Kisha
Katolike,Kisha Evangeliste – Metodiste,bashkësia Hebreike,ashkësitë e tjera fetare dhe
grupet religjioze janë të ndara nga shteti dhe janë të barabarta para ligjit.Kisha Ortodokse
Maqedonase,si dhe Bashkësia Islame në Maqedoni,Kisha Katolike,Kisha Evangeliste –
Metodiste,bashkësia Hebreike dhe bashkësitë e tjera fetare dhe grupet religjioze janë të
lira në themelimin e shkollave fetare dhe enteve bamirëse dhe sociale,në procedurë të
parashikuar me ligj.
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Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për pozitën juridike të kishës,bashkësisë fetare dhe grupës religjioze
Qytetarëve u garantohet liria e bashkimit me qëllim të realizimit dhe mbrojtjes së të
drejtave dhe bindjeve të tyre politike,ekonomike,sociale,kulturore dhe të drejtave dhe
bindjeve të tjera.
Qytetarët munden lirisht të themelojnë shoqata civile dhe parti politike,të aderojnë dhe të
dalin nga ato.
Programet dhe veprimtaria e shoqatave civile dhe partive politike nuk mund të orientohen
drejt rrënimit të dhunshëm të rendit kushtetues të Republikës dhe drejt nxitjes ose thirrjes
së agresionit ushtarak ose nxitjes së urrejtjes ose mosdurimit kombëtar,racor ose fetar.
Ndalohen shoqatat ushtarake ose gjysmëushtarake,të cilat nuk u takojnë forcave të
armatosura të Republikës së Maqedonisë.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera
 Ligji për shoqatat dhe fondacionet
 Ligji për partite politike
 Ligji për marrëdhënie pune
 Kodi penal
Qytetarët kanë të drejtë në mënyrë të qetë të tubohen dhe të shprehin protestë publike pa
paraqitje paraparake dhe pa leje të posaçme.
Shfrytëzimi i kësaj të drejte mund të kufizohet vetëm në kushte të gjendjes së luftës dhe
të gjendjes së jashtëzakonshme.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për tubime publike
 Ligji për rendin dhe qetësinë publike
 Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike
Çdo qytetarë që ka mbushur 18 vjeç e fiton të drejtën e zgjedhjes.
E drejta e zgjedhjes është e barabartë,e përgjithshme dhe e drejtpërdrejtë dhe realizohet
në zgjedhje të lira dhe votim të fshehtë.
Të drejtë zgjedhjeje nuk kanë personat të cilëve u është hequr aftësia e veprimit.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Kodi zgjedhor
 Kodi penal
 Ligji për kundërvajtje
Çdo qytetarë ka të drejtë të parashtrojë parashtresa në organet shtetëtore dhe shërbimet
tjera publike dhe për ato të marrë përgjigje.
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Qytetari nuk mund të thirret në përgjegjësi,as të pësojë pasoja të dëmshme për përgjigjet
e paraqitura në parashtresa,përveç nëse me to nuk ka kryer vepër penale.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për veprime sipas parashtresave dhe propozimeve
 Ligji për Avokatin e Popullit
Garantohet paprekshmëria e shtëpisë.
E drejta e paprekshmërisë ësë shtëpisë mund të kufizohet vetëm me vendim gjyqësor,kur
është në pyetje zbulimi ose pengimi i veprave penale ose mbrojtja e shëndetit të
njerëzve.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për procedurë penale
Të huajt në Republikën e Maqedonidsë i gëzojnë litritë dhe të drejtat e garantuara me
Kushtetutë,me kushte të përcaktuara me ligj dhe me marrëveshje ndërkombëtare.
Republika ua gatranton të drejtën e azilit të huajve dhe personave pa shtetësi,të
përndjekur për shkak të bindjeve dhe veprimeve politike demokratike.
Ekstradimi i të huajit mund të bëhet vetëm në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare të
ratifikuar dhe në bazë të parimit të reciprocitetit.I huaji nuk mund të ekstradohet për shkak
të veprës penale politike.Veprimet e terrorizmit nuk konsiderohen vepra penale politike.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për të huajt
 Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme
 Ligji për procedurë penale
Garantohet e drejta e pronësisë dhe e drejta e trashëgimisë.Pronësia krijon të drejta dhe
obligime dhe duhet të shërbejë për të mirën e individit dhe bashkësisë.
Askujt nuk mund ti merret ose ti kufizohet pronësia dhe të drejtat të cilat rrjedhin prej saj
,përveçse kur kemi të bëjmë me interesin publik të përcaktuar me ligj,në rast të
eksproprijimit të pronësisë ose në rast të kufizimit të pronësisë,garantohet kompenzimi i
drejtë i cili nuk mund të jetë më i ulët nga vlera e tregut.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për pronësi dhe të drejta të tjera për sende
 Ligji për marrëdhënie obligative
 Ligji për trashëgimi
 Ligji për denacionalizim
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Secili ka të drejtë në punë,zgjedhje të lirë të punësimit,mbrojtje gjatë punës dhe në
sigurim material gjatë kohës së papunësisë së përkohshme.
Secili në kushte të barabarta e ka të arritshëm çdo vend pune.
Secili i punësuar ka të drejtë në përfitim përkatës.
Secili i punësuar ka të drejtë në pushim të paguar ditor,javor dhe vjetor.
Të punësuarit nuk mund të heqin dorë nga këto të drejta.Realizimi i të drejtsave të të
punësuarve dhe pozita e tyre,rregullohen me ligj dhe me marrëveshje kolektive.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera :
 Ligji për marrëdhënie pune
 Ligji për volunterizëm
 Ligji për zgjidhje të qetë të çështjeve në punë
 Marrëveshje e përgjithshme kolektive për ekonomi
 Marrëveshje e përgjithshme kolektive për sektorin publik
 Marrëveshje kolektive e degëve
Shteti kujdeset për mbrojtjen sociale dhe sigurinë sociale të qytetarëve në pajtim me
parimin e të drejtës sociale.Republika u garanton të drejtën e ndihmës qytetarëve të
pafuqishëm dhe të paaftë për punë.Republika u siguron mbrojtje të veçantë personave
invalid dhe kushte për inkuadrimin e tyre në jetën shoqërore.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita:
 Ligji për mbrojtje sociale
 Ligji për familje
 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve
 Ligji për organizata të invalidëve
 Ligji për përdorimin e gjuhës së shenjave
Garantohet e drejta e grevës.Me ligj mund të kufizohen kushtet për realizim të së drejtës
për grevë në forcat e armatosura,në polici,dhe në organet e administratës.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për marrëdhënie pune
 Kodi penal
Secilit qytetar i garantohet e drejta e mbrojtjes shtetërore.
Qytetari ka të drejtë dhe obligim të ruajë dhe ta përparojë shëndetin e tij dhe shëndetin e
të tjerëve.
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Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për mbrojtje shëndetësore
 Ligji për sigurim shëndetësor
 Ligji për medikamente dhe ndihma tjera mjekësore
 Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve
Shteti i siguron kujdes dhe mbrojtje të veçantë familjes.
Marrëdhëniet juridike në martesë,familje dhe bashkësinë jashtëmartesore rregullohen me
ligj.
Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë që të kujdesen për mbajtjen dhe edukimin e fëmijëve.
Fëmijët e kanë për detyrë që të kujdesen për prindërit e moshuar dhe të pamundur.
Shteti u siguron kujdes të veçantë fëmijëve pa prindër dhe fëmijëve pa kujdes prindëror.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për familje
 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve
 Ligji për procedurë jashtëkontestuese
 Ligji për mbrojtje sociale
Shteti veçanërisht i mbron amësinë,fëmijët dhe personat e mitur.
Personi më i ri se 15 vjeç nuk mund të punësohet.
Personat e mitur dhe nënat kanë të drejtë në mbrojtje të veçantë gjatë punës.
Personat e mitur nuk guxojnë të punojnë në vendet e punës,të cilat janë të dëmshme për
shëndetin dhe moralin e tyre.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për familje
 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve
 Ligji për drejtësinë e të miturve
 Ligji për marrëdhënie pune
 Ligji për siguri dhe shëndet gjatë punës
Secili ka të drejtë në arsimim.Arsimimi është i arritshëm për secilin nën kushte të
barabarta.Arsimi fillor dhe i mesëm është i detyrueshëm dhe pa pagesë.
Ligje më të rëndësishme dhe dispozita tjera:
 Ligji për arsim fillor
 Ligji për arsim të mesëm
 Ligji për arsim të lartë
 Ligji për arsim të të rriturve
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Pjesëtarët e kombësive kanë të drejtë që lirisht ti shprehin,kultivojnë dhe zhvillojnë
identitetin e tyre dhe veçoritë nacionale të bashkësive të tyre dhe ti përdorin simbolet e
bashkësisë së tyre.
Shteti ua garanton mbrojtjen e identitetit etnik,kulturor,gjuhësor,dhe fetar të gjithë
bashkësive.Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të themelojnë institucione
kulturore,artistike dhe arsimore,si dhe shoqata tjera me qëllim të shprehjes,kultivimit dhe
zhvillimit të identitetit të tyre.Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë në arsim në gjuhën e
tyre në arsimin fillor dhe të mesëm në mënyra të vërtetuara me ligj..Në shkollat në të cilat
arsimimi zhvillohet në gjuhë tjetër mësohet edhe gjuha maqedonase.
Ligje më të rëndësishme he dispozita tjera:
 Ligji për arsim fillor
 Ligji për arsim të mesëm
 Ligji për përparimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të
cilët janë më pak se 20 % e popullsisë në Republikën e Maqedonisë
 Ligji për përdorim të gjuhës të cilën e flasin më së paku 20 % të qytetarëve të
Republikës së Maqedonisë
 Ligji për mbrojtje të trashëgimisë kulturore
 Ligji për komitetin për marrëdhënie mes bashkësive
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POLITIKA E TË DREJTAVE NJERËZORE: PLANE AKSIONARE
DHE EDUKIM PËR TË DREJTAT E NJERIUT
A.Nevoja për plan nacional aksionar për të drejtat e njeriut
Nevoja për plan aksionar nacional në mënyrë të drejtpërdrejtë buron nga rekomandim i
përmbajtur në Deklaratën e Vjenës dhe Programi për aksione i miratuar nga konferenca
Botërore për të drejtat e njeriut nga viti 1993 ku parapëlqehet që çdo shtet të miratojë
plan nacional aksionar në të cilin do të identifikohen hapat për përmirësim e gjendjes me
promovim dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut në nivel të shtetit7.
Qëllimi i shtetit permes miratimit të planit të tillë sistemor është sigurimi i respektimit dhe
përparimit afatgjatë i të drejtave të njeriut në vend,ose kompatibilitet i tërësishëm i
rregullimit juridik të shtetit me detyrimet të cilat Republika e Maqedonisë i ka ndërmarrë
me ratifikimin e dokumenteve dhe konventave ndërkombëtare nga fusha e mbrojtjes së të
drejtave të njeriut.Për realizimin e këtij qëllimi,shteti duhet të realizojë analiza të rregullta
dhe kontrol të problemeve të mundshme të cilat ekzistojnë në shoqëri nga aspekti i
realizimit të tërësishëm i të drejtave dhe lirive fundamentale për të gjithë qytetarët dhe
personat e territorit të RM –së.Detyrë tjetër e rëndësishme është rritja e nivelit të njohjes
së qytetarëve me të drejtat e tyre,e cila realizohet permes edukimit të të drejtave të
njeriut,si dhe koordinimit të të gjitha aktiviteteve të subjekteve shtetërore në drejtim të
realizimit të qëllimit të parashtruar me planin aksionar.
B.Planifikimi i planit aksionar8
Për përgaditjen e planit aksionar për të drejtat e njeriut duhet bërë qasje serioze,me
vendimmarrje dhe me rezultat i cili duhet arritur.Shtytësi themelor është vullneti dhe
obligimi që të arrihet domosdoshmëria nacionale e respektimit të tërësishëm,promovimit
dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
Meqenëse ky plan në masë të madhe do të përmbajë detyrime dhe përpjekje për
qeverinë,është normale që vetë qeveria të luajë rol qëndror gjatë përgatitjes dhe
zhvillimit të planit aksionar.

7

Paragrafi 71,Vienna Declaration and Programme of Action,World Conference on Human
Rights,Vjenë,14 – 25 qershor 1993
8
Pjesët e treguara nën B dhe C janë në përputhje me rekomandimet e zyrës së Komesariatit të
Lartë për të drejtat e njeriut të KB:Handbook of National Human Rights Plans of Action,UN
publications,Professional training series No.10,2002,fq.41-45
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Aksioni qeveritar duhet të jetë i mbindërtuar adekuat dhe mbi procesin të kenë ndikim
edhe sektori civil,posaçërisht organizatat joqeveritare të cilat janë aktive në pjesën e
mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
Varësisht prej madhësisë së planit i cili duhet përgatitur,si dhe prej resurseve që janë në
dispozicion dhe buxhetit,procesi i planifikimit mund të inkuadrojë edhe:









Qeverinë – anëtarët e qeverisë dhe ministrat më të thirrur
Deputetë, në veçanti anëtarët e komisionit anketues për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut,
agjenci tjera relevante qeveritare,përfaqësues të ministrive për punë të
brendshme,drejtësisë, punës sociale,arsimit ,shëndetësisë etj.
Avokati i Popullit dhe institucione dhe trupa tjerë të pavarur,
OJQ aktive në pjesën e të drejtave të njeriut ,duke përfshirë edhe OJQ të
specializuara të cilat fokusohen veçmas për të drejtat e grupeve të caktuara,
përfaqësues të grupeve të shkelura
anëtarë të sistemit gjyqësor dhe jurist të shquar,
ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut etj.

C.Etapat e përgaditjes së planit aksionar
Sipas zyrës së Komesariatit të Lartë për të drejtat e njeriut,etapat në vijim rekomandohen
gjatë përgatitjes së planit aksionar për të drejtat e njeriut:









konsultime nistore mes Qeverisë dhe sektorit civil
vendimi preliminar i Qeverisë që të fillojë procesin e planifikimit dhe përgatitjes së
planit aksionar
identifikimi dhe vënia e trupit qeveritar i cili do të jetë përgjegjës për koordinim
dhe udhëheqje me aktivitetet
njoftim i të gjitha organeve qeveritare dhe agjencive për qëllimin e përgaditjes së
planit aksionar
njoftim i grupeve të interesuara,si që janë gjykatat,sektori OJQ ,publiku
akademik etj.
përgatitje e propozim - parimeve në lidhje me fazën nistore prej zhvillimit të planit
në koordinim me sektorin civil.Këto parime duhet të jenë fleksibile dhe të
ndërlidhen me pjesmarrësit e mundshëm në proces
njoftim publik,si pjesë e planit dhe strategjisë së mediave,për qëllimin e
përgatitjes së planit nacional
Organizim i takimive konsultuese nacionale ose seri e takimeve me qëllim të
marrjes së udhëzimit nga grupet në tërësi.Në këto takime do të diskutohet rreth
konceptit të planit aksionar dhe për punë të tjera konkrete rreth procesit të
përgaditjes.Çështje me rëndësi e cila duhet të zgjidhet në këtë fazë është
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përbërja e trupit nacional koordinues,si dhe kornizës
kohore,resurseve,bashkpunimit të mundshëm ndërkobëtar dhe ndihmës etj.
Ç.Arsimim për të drejtat e njeriut
Ç.1.Arsimim formal për të drejtat e njeriut
Në kuadër të sistemit arsimor maqedonas nuk ekziton program i posaçëm akademik i cili
do të mësojë sistemin për mbrojtje dhe promovim të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Lëndët që kanë të bëjnë me këtë tematikë janë të përfshira në përbërjen e programeve të
përhershme mësimore për studimet e drejtësisë (fakulteti për shkencat e drejtësisë) në
kuadër të institucioneve të larta arsimore private dhe ato shtetërore.Shumica e këtyre
fakulteteve ofrojnë lëndë të posaçme mësimore të cilët e përpunojnë tematikën e të
drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut,dhe atë:







Fakulteti juridik “Justiniani i Parë”,Shkup – lënda:E drejta ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut,e cila mësohet si lëndë e obligueshme në kuadër të studimeve të
magjistraturës për të drejtën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare
Fakulteti i drejtësisë Tetovë – nuk ka të dhëna
Univerziteti i Europës Juglindore – lënda:E drejta ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut është lëndë e obligueshme në semestrin e pestë të studimeve
deridiplomike pranë Fakultetit të Drejtësisë.
Fakulteti për shkenca juridike FON – lënda: E drejta ndërkombëtare për të drejtat
e njeriut,e cili mësohet në vitin e katërt të studimeve (semestri i tetë) –drejtimi E
drejta Ndërkombëtare dhe e drejta e UE
Fakulteti për shkencat juridike pranë Univerzitetit Europian – lënda: E drejta
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut,e cili mësohet në vitin e pestë të studimeve
(semestri i nëntë),moduli 3+2
Univerziteti American College Shkup – lënda : E drejta ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut,e cili mësohet si lëndë zgjedhore e studimeve postdiplomike
master për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacisë

Ç.2.Trajnim për të drejtat e njeriut
Trajnim për gjykatës dhe prokurorë
Me ligj të veçantë është themeluar Akademia për gjykatës dhe prokurorë si institucion
pulik për pranim dhe përsosje profesionale të kandidatëve për gjykatës dhe prokurorë
publik,trajnim i vazhdueshëm dhe përparim i profesionalizmit të gjykatësve dhe
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prokurorëve publik me qëllim të kryerjes objektive dhe efikase të funksionit gjyqësor dhe
funksionit prokuror – publik.9
Në pjesën e trajnimit fillsetar kujdes i veçantë i kushtohet të drejtës dhe lirive të njeriut
dhe qytetarit,dhe kështu në kuadër të lëndës E drejta Kushtetuese mësohen edhe të
drejtat dhe liritë personale,liritë dhe të drejtat politike të njeriut dhe qytetarit si dhe të
drejtat ekonomike,sociale,dhe kulturore,ndërsa në kuadër të lëndës mësimore E drejta
Ndërkombëtare në veçanti mësohet mbrojtja ndërkombëtare – juridike e të drejtave të
njeriut në sistemin e Kombeve të Bashkuara dhe mbrojtjes ndërkombëtare - juridike të
njeriut në sistemin e Këshillit të Europës,si dhe dokumentet më të rëndësishme për
garancitë,statusin dhe pozitën e pavarur të gjyqësisë dhe prokurorisë
(rekomandime,rezoluta të KB etj).10
Në pjesën e trajnimit të vazhdueshëm,për gjykatës dhe prokurorë publik si grup i
tërësishëm ekzistojnë programe të posaçme për trajnim në pjesën e mbrojtjes së të
dhënave personale dhe qasje dri te informatat me karakter publik dhe
mosdiskriminimit,ndërsa për gjykatësit e sapo zgjedhur ekziston modul i veçantë i
trajnimit për Konventën Europiane të të drejtave të njeriut dhe liritë themelore si burim
ndërkombëtar i të drejtës dhe ndikimit të saj në rregullimin juridik të vendit.Për të gjithë
gjykatësit dhe prokurorët publik zbatohet modul i posaçëm i trajnimit për Gjykatën
Europiane të drejtësisë dhe të drejtave të njeriut dhe për konventa të ndara dhe
dokumente tjera të Këshillit të Europës dhe Kombeve të Bashkuara të ratifikuara dhe të
firmosura nga Republika e Maqedonisë si dhe praktika e gjykatave ndërkombëtare.11
Trajnim për nëpunësa policor
Investimi i përhershëm në edukimin e kuadrove policor në pjesën e respektimit të të
drejtave dhe standardeve të njeriut janë me domethënie kryesore për përmirësimin e
punës së Ministrisë së punëve të brendshme.Për këtë qëllim gjatë vitit 2008 në kuadër të
MPB u formua Qendër e veçantë për trajnim pranë MPB.Në pajtim me aktivitetet e
planifikuara dhe Strategjisë për trajnime ,Qendra për trajnim në vitin 2010 ka organizuar
94 trajnime për gjithsej 2,258 pjesmarrës.12
Edukimi dhe përsosja e punëtorëve në Ministrinë e punëve të brendshme u realizua
përmes formave më të ndryshme të aftësimit profesional (seminare, trajnime, kurse,
konferenca, vizita studiuese), ndërsa në bashkpunim me më tepër organizata
ndërkombëtare (OBSE, UNDP, ICITAP, IOM, TAIEX etj.), si dhe me ambasada tjera dhe
ministri për punë të brendshme të shteteve tjera.Me trajnimet dhe seminaret përfshihen
9

n.1 nga Ligji për Akademinë për gjyqtarë dhe prokurorë publik (Gazeta zyrtare e RM,nr.88 nga 2.07.2010)

10http://www.jpacademy.gov.mk/docs/programa%20za%20pocetna%20obuka%20%TEORETSKA%20NASTAVNA.pdf
11
12

Program i përgjithshëm për edukimin e vazhdueshëm të gjykatësve dhe Prokurorëve Publik për vitin 2011-2012
Raport për punën e MPB në vitin 2010, dorëzuar deri te Kuvendi i RM,fq.36
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më tepër tema dhe fusha të cilat janë në drejtim të rritjes së efikasitetit në segmente të
caktuara në punën e policisë,dhe të cilat e prekin sferën e mbrojtjes së të drejtave dhe
lirive të njeriut (legjislativa ligjore gjatë punës;roli i ri i Prokurorit Publik në pajtim me LPP
të ri ;parandalimi i konflikteve përmes shkathtësive të komunikimit;korrupsioni;tregtia me
njerëz;dhuna familjare;përdorimi i mjeteve të përforcimit;trajnim për mënyrën e kryerjes së
punëve të policisë etj.)Përveç kësaj,në mënyrë të vazhdueshme realizohen edhe trajnime
për implementimin e ligjeve të reja dhe dispozitave nënligjore,si dhe për ndryshime dhe
plotësime konkrete të dispozitave ligjore.
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PJESA 3:
ROLI I SISTEMIT UNIVERZAL DHE RAJONAL PËR TË
DREJTAT E NJERIUT
SISTEMI UNIVERZAL PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT
Duke pasur parasysh se njëra nga qëllimet themelore të Organizatës së Kombeve të
Bashkuara është promovimi dhe përforcimi i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut
për të gjithë pa bërë asnjë dallim në bazë të racës,gjinisë,gjuhës dhe religjionit atëherë
pritet që mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut në kuadër të sistemit të Kombeve të
Bashkuara të jetë komplekse dhe përgjithësuese.
KB arritën të krijojnë një strukturë globale të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, e
themeluar fillimisht për Kartën e KB, deklaratat e padetytueshme,paktet dhe konventat
juridike detyruese si dhe aktivitete dhe veprimtari të tjera të cilat synojnë drejt përparimit
të proceseve demokratike dhe përparimit të gjendjes së të drejtave të njeriut në botë.
Sisitemi i KB,duke u zhvilluar gjatë një periudhe prej më shumë se gjashtë
dekadave,vazhdimisht është plotësuar dhe ka vënë dy mekanizma themelorë për
mbrojtjen e të drejtave:



Sistemi i parë i mbrojtjes del nga vet Karta e OKB – Kuvendi i Përgjithshëm
themelon Komision për të drejtat e njeriut (Këshilli i sotëm për të drejtat e njeriut),i
cili nga ana e tij themelon të a.q.procedura speciale (charter – based system)
I dyti u themelua nga 9 instrumente (pakte dhe konventa) nga fusha e mbrojtjes
së të drejtave fundamentale (Treaty – based system)

A. Sistem i mbrojtjes bazuar në Kartën e KB
Ky sistem pas zhvillimit të disa dekadave mund të thuhet se përbëhet nga më shumë
mekanizma dhe trupa të pavarur,prej të cilave më të rëndësishme në pjesën e të drejtave
qytetare dhe politike të njeriut janë Këshilli për të drejtat e njeriut dhe proceset dhe
procedurat prej ku buron mandati i tyre, dhe punë për të cilën është kompetent Këshilli
për të drejtat e njeriut.
A.1. Këshilli për të drejtat e njeriut
Këshilli për të drejtat e njeriut (KDNJ) është themeluar me Rezolutën 60/251 e Kuvendit
të Përgjithshëm të OKB dhe i njëjti ka filluar me punë në qershor të vitit 2006.KDNJ e
zëvendësoi Komisionin e kritikuar të KB për të drejtat e njeriut ,i cili gjatë asaj periudhe u
konsiderua si mekanizëm tejet jefikas dhe i politizuar.
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A.1.1. Antarësia
Për tu bërë antarë,shteti duhet ti respektojë standardet më të larta për të drejtat e njeriut
dhe liritë,si dhe të ketë histori të bashkpunimit të tërësishëm të me KDNJ.Në Këshill
marrin pjesë 47 vende,dhe gjatë zgjedhjes respektohet edhe përfaqësia rajonale
gjeografike.
A.1.2. Mandati






Të bëhet promovimi univerzal për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
njeriut dhe lirive fundamentale për secilin,pa bërë dallim në asnjë bazë,
Të reagojë në rastet e cënimit të të drejtave të njeriut,përfshirë këtu edhe cënimet
sistemore nga ana e shteteve,
Të promovojë arsimimin e të drejtave të njeriut ,të jepen shërbime
këshilldhënëse,ndihmë teknike etj.
Të shërbejë si forum për shkëmbim të mendimeve në tema të caktuara,si dhe të
jep rekomandime deri te Kuvendi i Përgjithshëm në drejtim të zhvillimit të
mëtutjeshëm të të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Të realizojë kontrol univerzal periodik (UPR) për çdo antare të KB në drejtim të
vlerësimit të përmbushjes së përpjekjeve në pjesën e të drejtave të njeriut etj.

A.1.3. Kontrolli periodik univerzal (UPR)
Qëllimi i këtij mekanizmi është përmirësimi i gjendjes me të drejtat e njeriut në nivel global
përmes rritjes së përhershme të plotësimit
Parashhtrim i ankesave
të detyrimeve dhe përpjekjeve të shteteve
deri te Këshilli për të
në pjesën e respektimit të të drejtave dhe
drejtat e njeriut
lirive të njeriut,përmes bashkpunimit me
shtetet,përforcimit të kapaciteteve të tyre
Ankesat dhe komunikimet të
dhe ndihmës teknike.
cilat parashtrohen në kuadër
të këtij mekanizmi dhe kanë për qëllim
Këtë qëllim KDNJ e arrin përmes një
shqyrtimin dhe vendosmërinë nga ana e
dialogu konstruktiv dhe interaktiv me
Këshillit për të drejtat e njeriut,dërgohen
shtetin,me inkuadrim të tërësishëm të
nëpërmjet postës deri te:
shtetit në procesin e diskutimit pa u
përsëritur paraprakisht vëzhgimet dhe
Human Rights Council and Treaties Division
çështjet e hapura të mekanizmave
Complaint Procedure
tjerë,me atë që ky sistem paraqet vlerë
OHCHR-UNOG
plotësuese. Kontroli periodik univerzal
1211 Geneva 10, Switzerland
realizohet në një mënyrë objektive dhe
fax: (41 22) 917 90 11
transparente, me ç‟rast nuk bëhet nxitja e
е-mail: CP@ohchr.org
situatave konfliktuoze dhe pa prapavijë
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politike. Për më shumë informata për atë se si funksionon ky mekanizëm dhe cili është
rezultati përfundimtar, në linkun në vijim mund të njoftoheni me rrjedhën e procedurës
dhe raportit të Republikës së Maqedonisë:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MKSession5.aspx
A.1.4. Sistemi iankesave deri te Këshilli për të drejtat e njeriut (KDNJ)
Në pajtim me Rezolutën 5/1 të Këshillit është themeluar mekanizëm i ankesave (vazhdim
i mekanizmit 1503) me qëllim që të përgjigjet në mënyrë adekuate në trendet e
përhershme të cënimeve më të mëdhaja të të drejtave dhe lirive të njeriut për të cilat
ekzistojnë prova të sigurta dhe të vërtetuara , të cilat ndodhin në secilën pjesë të vendit
nën çdo lloj kushte.Procedura është me karakter të besueshëm,dhe në fokus i ka viktimat
të drejtat e të cilëve janë të cenuara dhe realizohet në drejtim të përforcimit të
bashkpunimit në shtetin e caktuar .
Dy grupe të veçanta punuese kanë për detyrë që si filtër të vërtetojnë besueshmërine dhe
dorëzimin e ankesave të parashtruara dhe me raport përkatës ,përkitazi me vet situatën
e vërtetuar të shkeljes së vazhdueshme të të drejtave të njeriut ,dhe e informon KDNJ me
rekomandime për veprimet të cilat Këshilli duhet ti ndërmarrë me qëllim të tejkalimit të
situatës.Përkitazi,Këshilli vet sjell vendim për të gjitha situatat e veçanta të cilat janë të
përmendura përmes këtij mekanizmi të ankesave.
Ankesa konsiderohet e lejuar,vetëm nëse:







ankesa ka qëllime të fshehura politike dhe është në kundërshtim me qëllimet e
miratuara në Kartën e KB,
nuk përmban sqarime për faktet e shkeljeve të mundshme të të drejtave të
njeriut,
gjuha është poshtëruese dhe e njëjta nuk është parashtruar nga personi ose
grupi i cili pohon se është viktimë e shkeljes së të drejtave të njeriut ose nga
persona të tjerë dhe OJQ të cilat veprojnë me qëllim të mirë në pajtim me parimet
e të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe pohojnë se kanë njohuri të
drejtpërdrejta dhe të besueshme për shkeljet e kryera,
nëse në pjesën më të madhe ankesa është bazuar në raporte të mediave,
nëse kodet juridike të vendit nuk kanë qenë në tërësi të detajuara,përveç në
rastet kur të njëjtat do të kishin qenë joefektive ose në mënyrë të paarsyeshme
do ta kishin pezulluar procedurën.
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A.2. Procedura të veçanta për Këshillin e të drejtave të njeriut (KDNJ)
Procedurat e veçanta ose speciale janë të themeluara nga ana e KDNJ që të reagohet
dhe ndiqet situata për të drejtat e njeriut në shtete të caktuara ose në tema të caktuara në
të gjitha pjesët e rruzullit tokësor. Bartësit e procedurave të veçanta shpeshherë kanë
mandate të ekzaminojnë situata të caktuara të shkeljes së të drejtave,të ndjekin dhe
vëzhgojnë situatën,të japin këshilla dhe publikisht të shpallin raporte për situatën e të
drejtave të njeriut në vende konkrete ose territore (mandate në nivel të shtetit) ose në
rajone specifike dhe tema lidhur me shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut
gjithkund nëpër botë (mandate tematike).Sot ekzistojnë 33 mekanzma tematik dhe 8
mekanizma të veçantë shtetëror.
Numër i madh i aktiviteteve ndërmerren nga ana e bartësve të procedurave speciale
(raportues special,përfaqësues special i Sekretariatit të Përgjithshëm të OKB, ekspertë të
pavarur,grupe punuese),duke përfshirë edhe veprime sipas ankesave dhe parashtresave
individuale,realizimit të hetimeve ,dhënie të këshillave në formë të ndihmës teknike
etj.Mandatet e procedurave speciale ndërtohen me rezolutë të veçantë,bartësit e të
njëjtave veprojnë në përbërje personale në pajtim me ekspertizën e tyre,e jo si
përfaqësues të shtetit.Statusi i tyre i pavarur është me rëndësi vitale për kryerje objektive
të mandatit i cili u është besuar.
Shumica e bartësve të mandatëve fitojnë informata për prova konkrete për shkeljen e të
drejtave të njeriut dhe dërgojnë kërkesa urgjente ose prova me shkrim deri te qeveritë e
shteteve përkatëse,duke kërkuar prejt tyre përgjigje përkatëse dhe sqarime.Kështu,gjatë
vitit 2010 nga ana e të gjithë bartësve të procedurave speciale janë të dërguara gjithsej
604 letra deri te qeveritë e 110 shteteve,prej të cilëve 66 % janë të dërguara si kërkesa të
përbashkëta të firmosura nga dy apo më tepër bartës të mandateve,që tregon në lidhjen
reciproke dhe rrjetësimin e sistemit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,megjithatë edhe
në varshmërinë dhe lidhjen e ngushtë të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Lista e procedurave speciale është treguar në aneksin 2
A.2.1. Si parashtrohet ankesë deri te bartësit e procedurave speciale ?
Disa prej procedurave speciale u mundësojnë qytetarëve që në mënyrë të drejtpërdrejtë
të parashtrojnë informata për të cilët ata veprojnë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë e
kontaktojnë qeverinë e shtetit të treguar lidhur me shkeljn e të drejtave të njeriut në rastin
konkret.Në numrin më të madh të rasteve bëhet fjalë për shkelje të cilat kryhen gjatë
parashtrimit të provës dhe informatës deri te bartësi i procedurës speciale,dhe prej këtu
lind edhe nevoja për urgjencë gjatë veprimit për këto prova.Këto raste në numër të madh
paraqiten kur bëhet fjalë për privim të lirisë në mënyrë jashtëligjore,zhdukje të
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personave,frikë nga likuidimi ose mënyrë
tjetër e likuidimit
jashtë procedurës
përkatëse,e drejta e lirisë së mendimit dhe
shprehjes etj.

Parashtrim i ankesës deri
te procedurat speciale
Nëse konsideroni se e drejta
Juaje mbrojtur dhe e
garantuar në kuadër të
sistemit të KB është e shkelur,dhe
nëse,dhe nëse kontrolloni se ju i plotësoni
parakushtet të cilat i kërkon procedura
speiale përkatëse,informatën Tuaj mund
ta dërgoni në:

Për të lehtësuar procedurën,në kuadër të
procedurave speciale ,ekziston edhe
forma
konkrete
e
aplikacionit
(pyetësor)për personat të cilat dëshirojnë
të japin informata për shkelje të
mundshme të të drejtave të njeriut.

Gjatë parashtrimit të informatës ose
ankesës Suaj,jeni të obliguar ta shënoni
emrin Tuaj,ndërsa mund të kërkoni që e
njëjta të mos ndahet me autoritetet nëse
ose përmes postës në:
në kuadër të procedurës speciale
OHCHR-UNOG
dërgohet kërkesa për informata deri te
8-14 Avenue de la Paix
qeveria e shtetit lidhur me lëndën
1211 Geneva 10
tuaj.Tërë materiali i dorëzuar nga ana e
Switzerland
personave fizik ose autoriteteve të
shteteve,si dhe vendimet të cilat merren në faza të ndryshme gjatë procedurës,janë me
karakter të besueshëm dhe nuk janë të arritshme për opinionin.
fax: + 41 22 917 90 06
e-mail: urgent-action@ohchr.org

A.3.Komesariati i Lartë për të drejtat e njeriut të KB
Pozita e Komesariatit të Lartë për të drejtat e njeriut është themeluar në vitin 1993 nga
ana e Kuvendit të Përgjithshëm të KB.Komesariati i Lartë e mban pozitën kryesore për
promovimin e të drejtave të njeriut dhe përballimin me aktivitete tjera nga fusha e të
drejtave të njeriut në kuadër të KB,e njëherit mban edhe dialogje më të gjitha shtetet
antare lidhur me situatat e të drejtave të njeriut në shtetet e tyre.Obligimet e Komesariatit
mes tjerash përfshijnë: menaxhim me krizat,parandalim dhe paralajmërim të hershëm për
shkelje të mundshme, përkrahje të shteteve në periudhat e tranzicionit politik,promovim të
agjendës për të drejtat e njeriut para qeverive dhe koordinim të programeve për të drejtat
e njeriut.
Në punën e Komisarit ndihmon zëvendësi,ndërsa është e vendosur edhe Zyra e
Komesarit e cila merret me punë teknike – profesionale. Rolin e saj zyra e kryen permes
një varg funksionesh,si tregim i rëndësisë së të drejtave të njeriut si në planin global,ashtu
edhe në atë lokal në kuadër të shoqërive dhe shteteve të caktuara,realizon edukim në
pjesën e të drejtave të njeriut ,u jep përkrahje trupave dhe organeve tjera për mbrojtjen e
të drejtave të njeriut të cilët punojnë në kuadër të mekanizmit të KB,bëjnë vlerësimin e
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situatës me shkeljen e të drejtave të njeriut në shtete të caktuara dhe në mënyrë
adekuate përgjigjet në shkeljet e vazhdueshme të të drejtave dhe lirive të njeriut.
B.Sistemi i mbrojtjes i bazuar në instrumentet për të drejtat e njeriut
B.1.Instrumente për të drejtat e njeriut – pakte dhe konventa:
Në kuadër të sistemit të Kombeve të Bashkuara ekzistojnë 9 instrumente për mbrojtjen e
të drejtave të njeriut.13


Pakti Ndërkombëtar për të drejta ekonomike,sociale,dhe kulturore:ky pakt
është i miratuar në kuadër të OKB në vitin 1966 së bashku me Paktin për të
drejta qytetare dhe politike dhe hyn në fuqi një dekadë më vonë,në vitin
1976.Secili shtet antarë i këtij Pakti obligohet që veçmas dhe permes ndihmës
dhe bashkpunimit ndërkombëtar,ndërsa duke i përdorur në masë të madhe
resurset dhe burimet e saja në dispozicion,të ndërmarrë hapa që të arrihet
gradualisht realizimi i plotë i të drejtave të pranuara me këtë pakt,të drejta të cilat
janë nga sfera e jetës ekonomike,sociale,politike dhe kulturore të njeriut dhe
qytetarit.



Pakti Ndërkombëtar për të drejta qytetare dhe politike:gjithashtu i miratuar në
vitin 1966 të drejtat politike dhe qytetare janë të garantuara dhe të mbrojtura me
vetë momentin e firmosjes së ratifikimit të paktit.



Konventa Ndërkombëtare për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit
racor: u miratua në vitin 1965 dhe hyri në fuqi në vitin 1969 dhe ka për qëllim
tejkalimin dhe ndalimin e të gjitha formave të diskriminimit racor duke marrë
parasysh se ekzistimi i barierave racore nuk është në përputhje me idealet e
shoqërisë njerëzore.



Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas e
cila hyri në fuqi në vitin 1981.Kjo Konventë theks të veçantë vë në
arsimimin,punësimin,shëndetin dhe jetën familjare të gruas,dhe njëherit kërkon
ndalim të diskriminimit në një shoqëri permes miratimit dhe realizimit të
vendimeve ligjore për përparimin e të drejtës së gruas.

13

Vetëm gjashtë instrumentet e para (pakte dhe konventa) të paraqitura në kuadër të kësaj
liste janë ratifikuar nga Republika e Maqedonisë, me ç’rast janë pjesë e sistemit tonë shoqëror
juridik.
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Konventa kundër torturës dhe formave tjera të veprimit ose dënimit të
rreptë,çnjerëzor,ose poshtërues është miratuar në kuadër të KB në vitin 1984
dhe ka hyrë në fuqi në vitin 1987.Me këtë Konventë ndalohet tortura si akt i cili
me qëllim që të shkaktohet dhimbje e madhe fizike dhe shpirtërore,me qëllim të
marrjes së mirënjohjes së caktuar ,apo personi për tu dënuar për vepër të
caktuar,të frikësohet ose ti bëhet shtypje,ndërsa realizohet nga ana e personit
zyrtar ose personit tjetër i cili vepron zyrrtarisht.



Konventa për të drejtat e fëmijës e cila është e miratuar në vitin 1989 ndërsa
ka hyrë në fuqi në vitin 1990.Kjo Konventë është dokumenti më gjerësisht i
ratifikuar në kuadër të KB (vetëm dy shtete nuk e kanë ratifikuar ).Mes tjerash,i
mbron fëmijët nga eksploatimi ekonomik dhe seksual,ndërsa shtetet obligohen që
të ndërmarrin masa adekuate ligjore,administrative dhe masa tjera me qëllim të
implementimit të tërësishëm të të drejtave të mbrojtura me këtë Konventë.



Konventa Ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve
migrant dhe antarëve të familjeve të tyre është e miratuar në vitin 1990,ndërsa
ka hyrë në fuqi në vitin 2003.Kjo Konventë,duke e kuptuar domethënien e
dukurisë së migracionit të njerëzve,dhe procesit të globalizimit që përfshin milion
njerëz nga të gjitha vendet e botës dhe një numrit të madh të shteteve antare të
KB,i mbron të drejtat e të gjithë punëtorëve migrant dhe familjeve të tyre pa bërë
dallim në asnjë bazë.



Konventa Ndërkombëtare për të drejtat e personave me pengesa është i
miratuar në vitin 2006,ndërsa ka hyrë në fuqi në vitin 2008.Konventa udhëhiqet
nga parimet e dinjitetit të secilit person dhe autonomisë individuale,parimit të
mosdiskriminimit,pjësëmarrjes së tërësishme dhe efikase dhe përfshirje në
rrjedhat shoqërore të personave me pengesa,mundësim për kushte të barabarta
etj.



Konventa Ndërkombëtare për mbrojtjen e të gjithë personave për zhdukje
me përforcim është e miratuar në vitin 2006,ndërsa ka hyrë në fuqi në vitin
2010.Asnjë situatë pa përjashtim,ose gjendje e jashtëzakonshme apo gjendje e
luftës ose kërcnim nga lufta,asnjë destabilizim i brendshëm politik ose cilado
gjendje tjetër mund të paraqet dhe/ose dikush të thirret në atë bazë si arsyetim
për zhdukje me përforcim të personave.

B.1.Cilat janë trupat për vëzhgim të implementimit të Konventave?
Trupat për vëzhgim mbi zbatimin e Pakteve dhe Konventave për të drejtat e njeriut janë
komitete të përbëra nga ekspertë të pavarur të cilët i kontrolojnë raportet periodike që
parashtrohen nga ana e shteteve të përafërta drejt marrëveshjes konkrete,numri më i
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madh i tyre janë të autorizuar të pranojnë dhe veprojnë sipas ankesave individuale,e
vetëm një pjesë e vogël mund të zbatojnë edhe hetime individuale.Vetëm një
trup,Nënkomiteti për parandalim nga tortura,ka autorizim të kryej vizitë të vendeve me liri
të privuar në ato shtete të cilët janë afruar drejtProtokolit Fakultativ kundër torturës.
Trupat në vijim për të realizuar vëzhgimin mbi implementimin e Konventave për të drejtat
e njeriut të KB nga ana e Republikës së Maqedonisë,Konventa të cilat janë të ratifikuara
edhe në shtetin tonë:
1. 1.Komiteti për të drejtat e njeriut i cili e ndjek zbatimin e Paktit Ndërkombëtar
për të drejta qytetare dhe politike (1966) dhe Protokolit të tij fakultativ
2. 2.Komiteti për të drejta ekonomike,sociale dhe kulturore i cili e ndjek
zbatimin e Paktit Ndërkombëtar për të drejta ekonomike,sociale dhe kulturore
(1966)
3. 3.Komiteti për eliminimin e diskriminimit racor i cili e ndjek zbatimin e
Konventës Ndërkombëtare për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit
racor (1965).
4. 4.Komiteti për eliminimin e diskriminimit ndaj grave i cili e ndjek zbatimin e
Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (1979)
dhe Protokolit të saj fakultativ (1999)
5. 5.Komiteti kundër torturës i cili e ndjek zbatimin Konventës kundër torturës ose
dënimit dhe veprimit tjetër brutal,çnjerëzor dhe poshtërues (1984),dhe
Nënkomiteti për parandalim të torturës, i cili e vëzhgon zbatimin e Protokolit
fakultativ të kësaj Konvente dhe kryen vizita në vendet me liri të privuar.
6. 6.Komiteti për të drejtat e fëmijëve i cili e ndjek zbatimin e Konventës për të
drejtat e fëmijëve (1989) dhe Protokoleve të saja fakultative (2000)
Komitetet në vijim nuki i kanë kompetencat të veprojnë në pajtim me mandatin e tyre kur
bëhet fjalë për shtetin tonë sepse Republika e Maqedonisë ende nuk i ka ratifikuar
Konventat adekuate:
1. 1.Komiteti për punëtor migrant i cili e ndjek zbatimin e Konventës
Ndërkombëtare për të drejtat e të gjithë punëtorëve migrant dhe antarëve të
familjeve të tyre (1990)
2. 2.Komiteti për të drejtat e personave me pengesa e ndjek zbatimin e
Konventës Ndërkombëtare për të drejtat e njeriut me nevoja të veçanta (2006).
3. 3.Komiteti për zhdukje të përforcuar (i cili është në fazë të vendosjes) e ndjek
implementimin e Konventës Ndërkombëtare për mbrojtjen e të gjithë personave
nga zhdukja epërforcuar (2006)
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B.2. Cilat janë kompetencat e këtyre trupave?
Të gjitha këto Komitete zbatojnë funksione të ndryshme me qëllim të ndjekjes së
implementimit në pajtim me Konventën e cila është vendosur.Edhe pse në pjesën më të
madhe kompetencat i kanë të njëjta ,megjithatë veprimet dhe praktika e tyre dallohet.Roli
më i rëndësishëm i këtyre Komiteteve,e cila është e përbashkët për të gjitha
Komitetet,është detyra e shteteve të përafërta me Konventat të parashtrojnë raporte
periodike përkitazi me zbatimin e raporteve periodike të cilat dalin nga ato.
B.3.Shqyrtim i raporteve
Sapo të bëhet ratifikimi i marrëveshjes nga ana e shtetit,përpos obligimit që në mënyrë
përkatëse ti zbatojë dispozitat materiale të Konventës,ajo ndërmerr obligim të parashtrojë
raporte periodike deri te Komiteti përkatës përkitazi me masat të cilat i ndërmerr në
drejtim të realizimit të obligimeve sipas Konventës.Këto raporte i përmbajnë të gjitha
masat administrative dhe gjyqësore të cilat shteti i ka miratuar me qëllim të implementimit
të dispozitave nga marrëveshja dhe të dorëzojnë informata për problemet me të cilat janë
përballur gjatë zbatimit të tyre.Raportet shqyrtohen nga Komiteti përkatës në prezencë të
delegacionit të shtetit raporti i të cilit është vënë në rend dite të sesionit të Komitetit.Pas
parashtrimit të raportit fillestar,më tutje shteti ka për detyrë të parashtrojë raporte
periodike në secilin 2 deri 5 vjet varësisht për cilën Konventë bëhet fjalë. Në fund të secilit
raport,Komiteti i shënon gjendjet e vërtetuara,anët pozitive dhe mangësitë në të
a.q.shqyrtime përfundimtare,me ç‟rast në mënyrë të drejtpërdrejtë i tregon shtetit se në
cilin drejtim duhet të përforcojë sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
B.4.Ankesa individuale
Vetëm disa prej Komiteteve kanë kompetencë të veprojnë sipas ankesave individuale
nëse për të janë të plotësuara disa parakushte të caktuara,prej të cilëve më i
rëndësishëm është ratifikimi i Konventës përkatëse,Protokolit fakultativ ose dhënies së
pëlqimit se shteti pajtohet që Komiteti përkatës të veprojë sipas lëndëve individuale.Në
rastin e Republikës së Maqedonisë,Komitetet në vijim mund të veprojnë sipas ankesave
individuale të qytetarëve dhe personave të parashtruar kundër shtetit.




Komiteti për të drejtat e njeriut vepron sipas ankesave kundër Republikës së
Maqedonisë në pajtim me Protokolin e parë Fakultativ drejt Paktit për të drejta
qytetare dhe politike,i firmosur dhe i ratifikuar nga RM,
Komiteti për eliminimin e diskriminimit ndaj grave vepron pas parashtresave
individuale në pajtim me Protokolin Fakultativ drejt Konventës për eliminimin e të
gjitha formave të diskriminimit ndaj grave,i ratifikuar nga ana e RM,
Komiteti kundër torturës vepron sipas ankesave individuale kundër Republikës
së Maqedonisë në pajtim me deklaratën nën nenin 22 të Konventës,
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Komiteti për eliminimin e diskriminimit racor vepron sipas ankesave
individuale kundër Republikës së Maqedonisë në pajtim me deklaratën e dhënë
nën nenin 14 të Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit
racor,përveç nëse e njëjta situatë është lëndë e shqyrtimit para procedurave dhe
trupave tjerë ndërkombëtar.

B.5.Kush mund të parashtrojë ankesën?
Secili person fizik i cili pohon se të drejtat e saj ose të tij të garantuara me Paktet ose
Konventat janë të shkelura nga ana e shtetit e përafërt në drejtim të marrëveshjes
përkatëse (në këtë rast Republika e Maqedonisë) mund të parashtrojë ankesë deri te
Komiteti përkatës,nëse shteti, Republika e Maqedonisë e pranon kompetencën e
Komitetit përkatës të shqyrtojë dhe veprojë sipas ankesave individuale të parashtruara
kundër saj.
Parashtrim i ankesës

B.6.Parashtrimi i ankesave deri te këto
trupa?

Nëse konsideroni se e drejta
Juaj e garantuar me
ndonjërën prej konventave
është e cënuar,dhe kur do të proverite se i
plotësoni parakushtet të cilat i kërkon
komiteti adekuat,ankesën tuaj mund ta
dërgoni në:
[ emri i komitetit ]
Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR)
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland

Pikërisht përmes ankesave individuale të
cilat parashtrohen deri te Komitetet,të
drejtat e njeriut të garantuara me
Konventat fitojnë kuptim të vërtetë –
vetëm përmes zgjidhjes dhe “gjykimit
”sipas lëndëve ndërkombëtare ,të cilat në
letër duken të përgjithshme dhe
abstrakte,fitojnë përdorim praktik.

Ankesa e cila dërgohet deri te Komiteti,e
cila gjithashtu quhet edhe “komunikim”ose
“peticion”,nuk duhet të jetë e përbërë në
formë të caktuar.Edhe pse në kuadër të
procedurave para Komiteteve ekzistojnë
formulare përkatëse për ankesë dhe
Fax: + 41 (0)22 917 90 29
udhëzime për plotësimin e tyre,përsëri çdo
komunikim ose shpërndarje e informatës e mbështetur me të dhëna adekuate do të
konsiderohet si e mjaftueshme në kuptim të ankesës së dorëzuar para Komitetit
përkatës.Shkresa juaj çdoherë duhet të jetë me shkrim dhe e firmosur nga ana Juaj dhe
ajo duhet të jetë në radhë të qartë kronologjike që të shënohen të gjitha faktet të cilat janë
të njohura nga ana Juaj përkitazi me shkeljen e mundshme të të drejtës.
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Këtë ankesë sipas rregullës ju e parashtroni atëherë kur do ti përdorni të gjitha kodet
juridike të vendit,dhe në të njëjtën ju shënoni nëse për gjendjen faktike, jeni drejtuar edhe
deri te organi tjetër ndërkombëtar.
Mënyra e parashtrimit të ankesave dhe informatave deri te Komitetet e KB më detalisht
është e rregulluar në internet faqen në vijim:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm
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SISTEMI RAJONAL PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË
NJERIUT
A.1 Këshilli i Europës
Në kuadër të sistemit rajonal të mbrojtjes së të drejtave të njeriut të cilat janë me interes
për shtetin tonë është sistemi Europian për mbrojtje në të cilin bën pjesë Këshilli i
Europës.Këshilli i Europës i cili është i përbërë prej 47 shteteve në fillim të formimit të saj
në vitin 1949 ka numëruar 10 shtete të cilat janë lidhur mes veti për zbatimin e parimeve
të përbashkëta për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,sundimit të së drejtës dhe
demokracisë14.
Me Marrëveshjen e Londrës të 1949 kur u formua Këshilli i Europës u vëndosën dy
organe kryesore prej të cilëve njëra është e tipit parlamentar (Kuvendi Parlamentar),e
tjetra është tipit ndërqeveritar Komiteti i ministrave)15.
Përfaqësuesit e Kuvendit Parlamentar zgjedhen nga ana e Parlamenteve nacionale që
paraqet përfaqësim indireklt të vendeve antare të Këshillit të Europës.Kuvendi ka rol
konsultues dhe jep rekomandime e mendime deri te Komiteti i ministrave dhe propozon
Rezuluta deri te qeveritë nacionale.Komiteti i ministrave është i përbërë prej ministrave
për punë të jashtme të vendeve antare, dhe Komiteti jep rekomandime,vendime të
natyrës së brendshme ose të jashtme,deklarohet sipas kërkesës për antarësi si dhe
çështje të tjera të cilat hyjnë në sferën e kompetencave.
Përfitimi më i rëndësishëm i Këshillit të Europës është Konventa Europiane për të drejtat
e njeriut.Megjithatë Këshilli i Europës e luan rolin kryesor edhe në fusha të tjera në të
cilat me interes të veçantë është Konventa për imunitet të jurisdikcionit nga viti 1972,
mbrojtja e mjedisit jetësor, marrëveshje nga fusha e të drejtës humanitare.Në veçanti
duhet të theksohet Karta sociale e Europës nga viti 1961 si dhe ligji Europian për mbrojtje
sociale nga viti 1964.Ndikimi ligjvënës i Këshillit të Europës sjell deri te krijimi i të drejtës
rajonale Europiane.16
A.2. Konventa Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
Konventa Europiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut e sjellur në
Romë më 04 nëntor të vitit 1950.Kjo Konventë është dokumenti më i rëndësishëm nga
ana e Këshillit të Europës dhe të gjithë antarëve ( në veçanti edhe ata të cilat dëshirojnë
14

Të drejtat Ndërkombëtare të njeriut-Xvonimir Jankullovski,Shkup 2009
E drejta Europiane – Zhan Kllod Gotron,Shkup 2006
16
E drejta Europiane- Zhan Kllod Gotron, Shkup 2006,faqe 33,ndihmesë në të drejtën rajonale
ndërkombtare
15
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të bëhen pjesë e Këshillit të Europës) janë të detyruar të ratifikojnë Konventën Europiane
dhe ti respektojnë të drejtat e pakicave nacionale.
Konventa Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut(KEDNJ) është e strukturuar në
tre pjesë.Në pjesën e parë është dhënë përshkrimi dhe definicoini për të drejtat dhe
liritë,ndërsa në pjesën e dytë rregullohet parashtrimi dhe procedura para gjyqit ndërsa
pjesa e tretë janë dispozita kalimtare dhe përfundimtare me përfshirje të
rezervave,zbatimit territorial të dispozitave si dhe vet ratifikimin.
Të drejta të përmbajtura në Konventën Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut:
Neni 2 – E drejta për jetë
Neni 3 – Ndalim për torturë
Neni 4 – Ndalim për robëri dhe punë me përforcim
Neni 5 – E drejta për liri dhe siguri
Neni 6 – E drejta për procedurë të drejtë gjyqësore në kohë të arsyeshme
Neni 7 – Liri nga dënimi i paligjshëm
Neni 8 – E drejta e respektimit të jetës private dhe familjare
Neni 9 – Lirija e mendimit, vetëdijes dhe besimit
Neni 10 – Lirija e shprehjes
Neni 11 – Lirija e tubimit dhe bashkimit
Neni 12 – E drejta e martesës
Neni 13 – E drejta për kod efikas juridik
Neni 14 – Ndalim për diskriminim
Protokoli nr.1:
Neni 1 – Mbrojtje e pronësisë
Neni 2 – E drejta e arsimimit
Neni 3 – Zgjedhje të lira
Protokoli nr.4:
Neni 1 – Ndalim për privim nga liria për shkak të borxhit
Neni 2 – E drejta e lëvizjes
Neni 3 – Ndalim për dëbim të shtetasve të vendit
Neni 4 – Ndalim për dëbim kolektiv të të huajve
Protokoli nr 6:
Neni 1 Ndalim për dënim me vdekje
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Protokoli nr.7:
Neni 1 –Dëbim i të huajve
Neni 2 – E drejta për dyshkallësi në procedurën penale
Neni 3 – E drejta për kompenzim të dëmit në rast se gjykata gabon
Neni 5 – Barazi mes bashkshortëve
Protokolli nr.12 :
Ndalim i përgjithshëm i diskriminimit
Republika e Maqedonisë përkitazi me KEDNJ ka vënë rezervë për të drejtën e garantuar
me nenin 2 të Protokolit të Konventës e cila thotë „‟Në pajtim me nenin 45 të
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, e drejta e prindërve për tu siguruar arsimim
dhe mësim fëmijëve të tyre në pajtim me bindjet e tyre religjioze dhe filozofike nuk do të
mund të realizohet përmes sistemit të arsimit fillor privat në Republikën e Maqedonisë
„‟.Në nenin e lartpërmendur të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë përcaktohet se
qytetarët kanë të drejta të themelojnë shkolla private për të gjitha shkallët e
arsimimit,përveç të shkollimit fillor në pajtim me ligjin.
Në Konventën Europiane në fillim ishte e vendosur ,mbikëqyrje e dyfishtë nga ana e
Komisionit Europian për të drejtat e njeriut.Ky sistem ishte i zëvendësuar me Protokolin
nr.11 i cili hyri në fuqi më 01 nëntor të vitit 1998.Kompetenca e tërësishme në pjesën e
veprimit sipas aplikacioneve ishte e bartur deri te Gjykata Europiane për të drejtat e
njeriut.Në pjesën e mbikëqyrjes për zbatim të aktgjykimeve të gjykatës është përfshirë
Komiteti i ministrave si dhe sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.
KEDNJ implementohet në të gjitha territoret të cilat janë nën jurisdikcionin e shteteve
nënshkruese të Konventës.Veprimi territorial është vërtetuar me nenin 56 të Konventës
Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
A.3.Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut.
Me Protokolin nr.11 nga viti 1994 është paraparë krijim i gjykatës së vetme e cila do të
veprojë sipas aplikacioneve për shkeljen e të drejtave të njeriut të vërtetuara me
Konventën Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në të vërtetë me Protokolin e
sipërpërmendur u braktis funksionimi i Komisionit Europian për të drejtat e njeriut dhe u
autorizua Gjykata Europiane të jetë trup i cili do të veprojë sipas aplikacioneve të shteteve
dhe individeve,të vendos për lëshimin e tyre dhe të vendos sipas të njëjtave.
Gjykata numëron nga 47 gjyqtarë,ose nga një gjyqtarë nga shtetet nënshkruese të
Konventës.Ata zgjedhen nga Kuvendi Parlamentar i Këshillit të Europës për periudhën
prej 9 viteve.Gjykata mban mbledhje në këshill me nga tre gjyqtarë dhe në, këshillin
gjyqësor me nga shtatë dhe në këshillin e Madh gjyqësor të përbërë nga shtatëmbëdhjetë
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gjyqtarë.Gjyqtari i zgjedhur si përfaqësues i shtetit i cili është palë në kontestin sipas
detyrës zyrtare njëkohësisht është edhe antarë i Këshillit dhe i këshillit të Madh Gjyqësor.
Procedura para Gjykatës Europiane është e rregulluar me Rregullat e gjyqit në të cilën
është e përfshirë procedura e ankesës në pajtim me Protokolin nr.11.Procedura fillon me
udhëzimin e aplikacionit deri te Regjistri i Gjykatës.Pas regjistrimit të aplikacionit nga ana
e Sekretariatit,aplikacioni dorëzohet deri te departameti ku emërohet gjyqtarë
raportues.Aplikuesi mundet vetë të parashtrojë aplikim pa ndihmën e përfaqësuesit juridik
ose me kërkesë të ndihmës juridike në ngarkesë të Gjykatës në bazë të ndihmës
finansiare nga Këshilli i Europës.
Kërkesa për ndihmë juridike duhet të dorëzohet deri te Gjykata e cila do të vendos për
arsyeshmërinë e saj mbi bazë të testit nëse individ i caktuar është i kualifikuar për ndihmë
juridike nga shteti i tij.17
Aplikimi shqyrtohet nga aspekti i lejimit dhe gjyqtari raportues mund të propozojë deri te
Komiteti i përbërë prej 3 gjyqtarëve që të hidhet poshtë ose të prezentojë para Gjykatës
rastin nëse konsideron se aplikacioni është i arsyeshëm Nëse propozimi për lejim të
aplikacionit kalon njëzëri në Komitet, aplikacioni shpallet si i palejuar dhe fshihet nga lista
e lëndëve.
A.3.1.Lejim i aplikacionit për shkeljen e të drejtave
Në nenin 35 të Konventës janë paraqitur kriteret për lejim ku thuhet se Gjykata mund të
shqyrtojë kërkesën vetëm nëse do të jenë të detajuara të gjitha kodet juridike të vendit
dhe nëse ajo ankesë është e dorëzuar në afat brenda gjashtë muajve nga sjellja e
vendimit përfundimtar.
Gjykata nuk do të lejoj shqyrtim të kërkesës nëse ajo është e parashtruar në mënyrë
anonime dhe nëse është e njëjtë sikur ndonjë kërkesë e cila paraprakisht është e
shqyrtuar nga gjyqi ose e parashtruar deri te një instancë tjetër gjyqësore dhe nëse
kërkesa nuk është në përputhje me dispozitat e Konventës.
Nëse nuk sillet vendim për lejim,lënda dorëzohet para Këshillit prej shtatë gjyqtarëve të
cilët e vlerësojnë lejimin ku kërkohet edhe deklarim i shtetit si dhe zgjidhje e mundshme
për kontestin.Sa i përket kësaj kërkese shteti duhet të përgjigjet në periudhë brenda
gjashtë javëve, pastaj Këshilli formon mendim për lejimin dhe bazën e aplikacionit.
Nëse gjykata e pranon aplikacionin ka dy mënyra për veprim të saj.Gjykata mund të
realizojë hetim për lëndën konkrete ose të shqyrtojë rastin në bashkpunim me palën në
kontest.Regjistri i Gjyqit është i detyruar që ti kontaktojë palët,si dhe të caktojë takime me
17
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to .Nëse gjykata jep pëlqim për ndihmë
juridike do ti mundësohet aplikuesit dhe
avokatiti të tij të jenë prezent gjatë
kohëzgjatjes së seancës për lëndën
konkrete.
Këshilli e shqyrton lëndën dhe vendos për
të .Aktgjykimet të cilat i sjell Këshilli bëhen
përfundimtare me dhënien e deklaratës
nga palët dhe nuk do të kërkojnë që rasti i
tyre të jetë prefrlen para këshillit të madh
gjykues.

Aplikacionet deri te
Gjykata Europiane për të
drejtat e njeriut dërgohen
në këtë adresë:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX

Këshilli i Madh gjyqësor vendos për lëndët mes-shteteve si dhe për konteste për të cilat
veçmë është sjellur aktgjykim nga Këshillat Gjyqësore.Në këtë mënyrë Këshilli i Madh
gjqyqësor ka rol të organit të shkallës së dytë në përbërje të Gjykatës Europiane dhe në
pajtim me nenin 43 bartja në kompetencë të Këshillit të Madh mund të kërkojë cilado
qoftë palë e kontestit në afat prej tre muajve nga dita e sjelljes së aktgjykimit.
A.3.2.Parashtrimi i aplikacionit
Të drejtë për parashtrim të ankesës kanë individët,organizatat joqeveritare ose grupe të
individëve.Nëse ankesa parashtrohet prej grupit të individëve duhet që të paraqitet se për
cilin lloj të shkeljes së të drejtës thirret secili prej aplikuesve në ankesë.Ankesa
shqyrtohet vetëm nëse në të janë të përfshira shkeljet e të drejtave të paraqitura në
Konventën dhe ky mekanizëm i përfshin të gjithë personat të cilët janë nën jurisdikcionin
e antarëve-nënshkruese të Konventës.
Në linkun në vjim mund të gjeni formularin për aplikim deri te Gjykata Europiane për të
drejtat e njeriut:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pa
ck/
A.3.3. Përmbarim i aktgjykimeve në Republikën e Maqedonisë
Trup kompetent për mbikëqyrje të pëpmbarimit të aktgjykimeve të Gjykatës Europiane
është Komiteti i ministrave të Këshillit të Europës. Kur gjykata Europiane për të drejtat e
njeriut do të vërtetojë cënim të ndonjërës prej të drejtave të njeriut ose të lirive themelore
të njeriut të parapara në Konventën Europiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut edhe në Protokolet Plotësuese të Konventës,të cilat Republika e
Maqedonisë i ka ratifikuar,pala mundet në afat brenda 30 ditëve nga përfundimi i
aktgjykimit në Gjykatën Europiane për të drejtat e njeriut të parashtrojë kërkesë deri te
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Gjykata e Republikës së Maqedonisë e cila ka gjykuar në shkallë të parë në të cilën është
marë vendimi ku është cënuar ndonjëra prej të drejtave ose lirive themelore të njeriut për
ndryshim të vendimit me të cilën ajo e drejtë ose liri themelore është cënuar18.
Në përsëritjen e procedurës gjykatat janë të detyruara ti respektojnë qëndrimet juridike të
shprehura në aktgjykimin përfundimtar të Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut me të
cilat janë vërtetuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.Nëse gjykata vlerëson se
ekziston shkelje e Konventës dhe nëse e drejta e brendshme mundëson vetëm
mënjanim të pjesërishëm të pasojës nga shkelja ,mund të vendosë që palës së dëmtuar ti
jepet kompensim i drejtë.
Gjykata mund të caktojë edhe kompensim të drejtë kur nuk ekziston humbje finansiare siç
është rasti me liri të kufizuar,të rrezikuarit serioz të jetës private ose cënimeve tjera më të
rënda. Për shkak të madhësisë dhe numrit të aplikacioneve ndaj Gjykatës së Strasburit u
soll Protokoli 14 me të cilin ekziston mundësi që gjyqtari individual të vendos për lejimin e
aplikacionit dhe vendimi është përfundimtar.Sipas këtij protokoli gjyqtari individual nuk
mund të shqyrtojë aplikacionin kundër shtetit në emrin e të cilit është i emëruar.
Me protokolit nr. 14 u vendos kriter i ri për lejim.Sipas këtij protokoli”gjykata do të shpall
për të lejuar secilën ankesë individuale nëse ankuesi nuk ka pësuar dëm të
konsiderueshëm vetëm në rastin kur respektimi i të drejtave të njeriut kërkon hulumtim të
bazës së ankesës dhe ndër këto kushte asnjëra të mos mund të jetë e refuzuar në këtë
bazë vetëm nëse nuk është detyrimiht e studiuar nga ana e gjykatave të vendit.”19
Në Republikën e Maqedonisë u soll edhe Ligji për përmbarim të vendimeve të Gjykatës
Europiane për të drejtat e njeriut.20Sipas nenit 2 të këtij ligji “Përmbarimi i vendimeve të
gjykatës sigurohet me pagesë të mjeteve të shqiptuara të ankuesve si dëmshpërblim i
drejtë dhe fuqizim si dhe ndërmarrje e masave individuale dhe të përgjithshme ,për shkak
të mënjanimit të shkeljes dhe pasojave të cilat kanë ndodhur,si dhe të arsyeve të cilët
kanë sjellur deri te parashtrimi i ankesave para Gjykatës dhe pengim adekuat i shkeljeve
të njëjta ose të ngjajshme”.Njëherit në nenin 3 është e paraqitur se “Përmbarimi i
vendimeve të Gjykatës,në pajtim me Konventën Europiane për të drejtat e njeriut dhe
liritë themelore është e obligueshme për Republikën e Maqedonisë”.
B. Karta e Unionit Europian për të drejtat themelore dhe liritë fundamentale
Karta për të drejtat themelore u fuqizua me Marrëveshjen në Nica në vitin 2000 dhe
është hap i rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në kuadër të Unionit
18

Neni 400 i Ligjit për procedurë të procesit gjyqësor,Gazeta zyrtare e RM nr.7 nga 20.01.2011
Udhëheqës praktik për kriteret e lejimit në Gjykatën Europiane për të drejtat e njeriut
20
Ligji për përmbarim të vendimeve të Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut,Gazeta
zyrtare 67/2009
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Europian.Karta është e përbërë prej gjashtë kapitujve (dinjitet,liri,barazi,solidaritet,të
drejta qytetare,drejtësi).Kjo Kartë është dokument vendimtar me të cilin garantohen të
drejtat e qytetarëve të Unionit Europian.
C. Ombudsmani Europian
Ombudsmani është i autorizuar të pranojë ankesa nga secili qytetar i Unionit ose secili
person fizik apo juridik i cili qëndron ose ka qëndrim legal në ndonjërën prej shtetev e
antare të Unionit Europian sa i përket pjesës së menaxhimit joadekuat në kuadër të
veprimit të institucioneve dhe organeve të bashkësisë,në përjashtim të gjykatës së
drejtësisë të bashkësive europiane dhe
Adresa për kontakt me
gjykatës së shkallës së parë në kuadër të
Ombudsmanin Europian
kryerje së funksioneve të tyre gjyqësore.21
është :
Të drejtën për ankesë e kanë të gjithë
qytetarët antarë të UE si dhe personat që
kanë
vendqëndrim
në
Unionin
Europian.Gjithashtu edhe personat juridik
me qëndrim në UE mund të parashtrojnë
ankesë në këtë institucion.

1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 17 23 13
Faks +33 (0)3 88 17 90 62
http://www.ombudsman.europa.eu

Ombudsmani Europian mund të ngrejë
hetim në bazë të ankesës për trajtimin e
keq të trupave dhe institucioneve të Unionit Europian mes të cilave gjendet edhe
Komisioni Europian,Këshilli i UE dhe Parlamenti Europian.
Nën kompetencat e tij/saj nuk janë Gjykata e drejtësisë ,gjykata e shkallës së parë dhe
gjykata për shërbime publike të UE.Qytetarët mund të ankohen në paregullsi
administrative, diskriminim, keqpërdorim të detyrës zyrtare, heshtje në administratë,
shkurtim të informatave si dhe pezullim të panevojshëm. Ombudsmani nuk mund të
realizojë hetim për institucione nacionale,rajonale,ose lokale,si dhe për aktivitetet e
gjykatave nacionale dhe prokurorëve publik nacional.
Ombudsmani Europian e njofton institucionin ndaj të cilit është parashtruar ankesa ku
duhet të marrë përgjigje në afat prej 3 muajve.Ky institucion ka mundësi që të dërgojë
rekomandim deri te organet si dhe deri te Parlamenti Europian.

21

Ombudsmani Europian – Institucione Ndërkombëtare të bashkësisë – Natali de Gruv
Valderon,Said Hamduni,Shkup,2006
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PJESA 4:
MEKANIZMA NACIONAL PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE
TË NJERIUT
Institucioni nacional për të drejtat e njeriut
Institucionet nacionalepër të drejtat e njeriut,në veçanti komisionet për të drejtat e
njeriut,luajnë rol të madh dhe të konsiderueshëm në pjesën e promovimit të të mbrojtjes
së të drejtave të njeriut brenda kornizave të vendit.Për këtë arsye agjenda e fortë për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në një shtet demokratik dhe të lire medoemos duhet të
inkuadrojë edhe vendosjen e këtij institucioni në nivel nacional,e atje ku ky institucion
ekziston,është e nevojshme të ndërmerren masa dhe hapa të vazhdueshme në drejtim të
përforcimit të mandatit të saj,profesionalizmit dhe kapacitetit.
Komitetet ose institucionet nacionale për të drejtat e njeriut formohen mbi bazë të
standardeve të vendosura me të a.q. Parimet e Parisit, 22në pajtim me të cilat institucioni
duhet të ketë mandat për promovim aktiv dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut,njëzëri e
miratuar në nivel më të lartë me Kushtetutën e shtetit ose me tekst ligjor.
Obligimet themelore të cilat në përputhje me parimet e miratuara dalin nga institucionet
nacionale për të drejtat e njeriut,mes tjerave janë edhe parashtrimi deri te
qeveria,parlamenti ose te ndonjë trup tjetër i mendimeve,rekomandimeve dhe
propozimeve,në kuadër të të realizimit të rolit të saj këshilldhënës,të cilat mes tjerash
mund të bëjnë fjalë për secilin lloj tjetër të dispozitave juridike apo administrative,
procedurave,ose ndonjë situate tjetër të shkeljes së të drejtave të njeriut ,më tutje të
përgadisin raporte për gjendjen e shtetit përkitazi me realizimin e të drejtave të njeriut,si
dhe ti tregojnë qeverisë për situatat në cilëndo pjesë të shtetit ku është bërë cënimi i të
drejtave të njeriut si dhe të japin propozime të tyre dhe nismë për tejkalim të këtyre
situatave.
Institucionet Nacionale për të drejtat e njeriut janë përgjegjëse për të siguruar harmonizim
në ligjvënien nacionale,rregullimeve dhe praktikave me obligimet të cilat paktet dhe
konventat ndërkombëtare i janë afruar shtetit ,si dhe të ndjekin implementimin e tyre në
nivel nacional. Procedura për emërimin e institucioneve për të drejtat e njeriut realizohet
nga Nënkomiteti për akreditim në kuadër të Komitetit Ndërkombëtar për
koordinim.Nënkomiteti i shqyrton aplikacionet për fitim të statusit të institucioneve
22

Nën termin Parimet e Parisit nënkuptohen parimet të cilat bëjnë fjalë për statutin e
institucioneve Nacionale për të drejtat e njeriut,të miratuara nga ana e Kuvendit të
Përgjithshëm të KB në Rezolutën 48/134 prej 20 dhjetorit të vitit 1993
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nacionale në rradhë të parë nga aspekti i plotësimit të parimeve specifike të Parisit nga
ana e trupit të paraqitur në kuadër të kontekstit nacional.23
Në Republikën e Maqedonisë akoma nuk kemi Institucion të akredituar Nacional për të
drejtat e njeriut ,sapo ajo të vendoset në pajtim me Parimet e Parisit,në mënyrë
plotësuese do të kontribojë drejt mbrojtjes efektive të të drejtave të personave, dhe
personave tjerë në Republikën e Maqedonisë.
Avokati i Popullit të Republikës së Maqedonisë (Ombudsman)
Ombudsmani si institucion është strehimorja e fundit në të cilën qytetarët e dëmtuar
kërkonë mbrojtje që të ealizojnë të drejtat e tyre në të cilat kanë qenë të penguar nga ana
e administrates shtetërore.Ombudsmanët zakonisht kanë rol të supervizionit të cilin e
realizojnë permes hetimit të parashtresave të parashtruara nga ana e qytetarëve ,permes
inspektimeve dhe mbikëqyrjes në punën e organeve shtetërore si dhe permes realizimit
të formave të tjera të inspektimeve dhe hetimeve të cilat Ombudsmani i ka ngritur me vet
iniciativë.
Avokati i Popullit të RM i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve të drejtat e
të cilëve janë cënuar nga organet e administratës shtetërore si dhe nga organe dhe
organizata tjera të cilat kanë autorizime publike.Avokati i Popullit i kushton vëmendje të
veçantë mbrojtjes së parimeve të mosdiskriminimit ,përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të
pjesëtarëve të bashkësive në organet e qeverisjes shtetërore,organeve të njësive të
vetqeverisjes lokale dhe departamenteve e shërbimeve publike.24
Avokati i Popullit është i pavarur në kryerjen e funksionit të tij,ndërsa punët nën
kompetencat e saja i kryen mbi bazë dhe në kuadër të Kushtetutës.25
A.Veprimi sipas parashtresës së qytetarit
Procedura për mbrojtjen e të drejtave ligjore dhe kushtetuese të qytetarëve para Avokatit
të Popullit janë falas dhe inicohen me parashtrim të parashtresës.Secili person mund të
parashtrojë parashtresë deri te Avokati i Popullit kur do të vlerësojë se i janë shkelur të
drejtat kushtetuese dhe ligjore ose kur i janë shkelur parimet e mosodiskriminimit dhe
përfaqësimit adekuat të dhe të drejtë të përfaqësuesve të bashkësive nga ana e organeve
të qeverisjes shtetërore,vetqeverisjes lokale ose organizatave tjera me autorizime
publike.
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Drejtime për akreditim dhe reakreditim të institucioneve Nacionale për të drejtat e njeriut
para komitetit koordinues Ndërkombëtar për Institucionet Nacionale për të drejtat e njeriut
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Amandmani XI,fq.2 të Kushtetutës së RM,viti 2001
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Neni 3,Ligji për Avokatin Popullor (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.60/2003)
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Avokati i Popullit në kuadër të kompetencave të tij,nga organi i përmendur dhe/ose
personi përgjegjës ose udhëheqës mund të kërkojë sqarime të nevojshme,informata dhe
prova për pohime në parashtresë,të thërrasë personin zyrtar në bisedë,si dhe të kryej
mbikëqyrje të drejtpërdrejtë në lëndët dhe punët të cilat janë nën kompetencat e
organeve për të cilat vepron.26
Pas realizimit të procedurës dhe kontrollimit të provave nga parashtresat,Prokurori Publik
nëse verteton cënim të të drejtës mund të japë rekomandime,propozime,mendime dhe të
tregojë për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara;të propozojë që përsëri të
realizohet procedurë e caktuar në pajtim me ligjin;e madje të ngrejë edhe nismë kundër
personit përgjegjës dhe zyrtar e në raste më të rënda të shkeljes së të drejtave me
elemente për vepër të kryer penale ka të drejtë të parashtrojë kërkesë deri te Prokurori
Publik kompetent për të ngritur procedurë penale.27
Avokati i Popullit nuk vepron vetëm sipas parashtresave të qytetarëve,por mund të japë
nismë deri te propozuesit e autorizuar për ndryshim dhe plotësim të ligjit dhe akteve tjera
nënligjore dhe të kërkojë harmonizimin e tyre me marrëveshjet ndërkombëtare të
ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë,si dhe të parashtrojë
propozim deri te Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë për vlerësim të
kushtetutshmërisë së ligjeve dhe ligjshmërinë e dispozitave dhe akteve të tjera të
përgjithshme.28
Me këtë vetëm vërtetohet spektri i gjërë i mekanizmave të cilat Avokati i Popullit mund ti
përdorë në drejtim të realizimit të mbrojtjes së gjithanshme,efikase dhe efektive të të
drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit.
B.Parashtrim i parashtresës deri te Avokati i Popullit
Nëse dëshironi të ankoheni deri te Avokati i Popullit duhet të dini se parashtresa e
parashtruar deri te Avokati i Popullit duhet të jetë e firmosur dhe duhet të përmbajë të
dhëna personale për parashtruesin dhe të përmbajë rrethanat, faktet dhe provat mbi të
cilat themelohet parashtresa.Në parashtresë duhet të jenë të përfshira organi,organizata,
departamenti ose personi për të cilin është parashtresa, si dhe të paraqitet nëse
parashtruesi veçmë ka investuar mjete juridike dhe cilat janë ato.Parashtresa për ngritjen
e procedurës parashtrohet me shkrim ose gojarisht në proçesverbal,deri te zyra e
Avokatit të Popullit në Shkup ose në ndonjërën prej gjyshtë zyrave territoriale në Tetovë,
Kumanovë, Shtip, Strumicë, Manastir dhe Kërçovë.
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Parashtrimi parashtresës
deri te Avokati i Popullit
Nëse
konsideroni
se
ndonjëra prej të drejtave
Tuaja të garantuar me
Kushtetutë ose me Ligj është e cënuar nga
ana e organeve të administratës shtetërore
ose nga organe dhe organizata tjera të cilat
kanë autorizime publike,atëherë mund të
parashtroni parashtresë dri te AP në këtë
adresë:
Avokati i Popullit
rr. „Dimitrie Çupovski“ nr.2
1000 Shkup
tel: 02 3129-335 ose fax: 02 3129-259
e-mail: contact@ombudsman.mk

Edhe pse në pajtim me ligjin për
parashtrim të parashtresave nuk është e
nevojshme formë e posaçme e
vërtetuar,me qëllim të lëhtësimit gjatë
veprimit Avokati i Popullit ka
përbërë formular të posaçëm joformal për
parashtrim të parashtresës,të cilën mund
ta gjeni në aneksin 3.
Më tepër informata për mënyrtën e
parashtrimit të parashtresës dhe për
paraqitjen elektronike të të njëjtës,mund të
gjeni linkun në vijim:
http://www.ombudsman.mk/default.aspx?
menu=prasanja&GroupID=3&Lan=MK&FA
QPage=3

Parashtresa mund të jetë e parashtruar
edhe deri te ndonjëra prej 6 zyrave podraçni
të Avokatit të popullit.
C. Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) në përbërje me Avokatin e Popullit
C.1. Vendosje e Mekanizmit Parandalues Nacional
Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) në Republikën e Maqedonisë është vendosur
me Ligjin për ratifikimin e Protokolit Fakultativ në drejtim të Konventës kundër torturës
ose ndonjë lloji tjetër të veprimit dhe dënimit brutal,çnjerëzor dhe poshtërues nga ana e
Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr.165/2008).
Qëllmi i këtij Protokoli është që të vendos sistem për vizita të rregullta të realizuara nga
ana e trupave ndërkombëtare dhe nacionale në vendet ku personat janë të privuar nga
liria,me qëllim që të pengohet tortura ose ndonjë lloji tjetër i veprimit apo dënimit çnjerëzor
dhe poshtërues.29
Me këtë ligj Republika e Maqedonisë deklaron se Avokati i Popullit është i emëruar të
veproj si Mekanizëm Parandalues Nacional,ndërsa me pajtim të tij dhe të organizatave
29

Neni 1,Protokoli Fakultativ në drejtim të Konventës kundër torturës ose tjetër lloji të veprimit
dhe dënimit brutal,çnjerëzor dhe poshtërues nga ana e Republikës së Maqedonisë
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joqeveritare dhe organizatave të cilat kanë status të organizatave humanitare në
Republikën e Maqedonisë mund të ndërmarrin disa prej kompetencave të MPN.
C.2. Nevoja për vendosje të MPN
Shtetet antare të KB kanë vërejtur se është e nevojshme të ndërmerren masa
parandaluese për tu arritur qëllimet e Konventës kundër torturës ose tjetër lloji të veprimit
dhe dënimit brutal,çnjerëzor ose poshtërues dhe të përforcohet mbrojtja e personave të
privar nga liria e tyre nga tortura ose tjetër lloji të veprimit dhe mundimit çnjerëzor ose
poshtërues.
Natyra parandaluese e vizitave të rregullta në vendet me liri të privuar sipas qëllimit dhe
metodologjisë i bën të ndryshme nga vizitat për mbrojtje të cilat fokusohen vetëm për
ankesë konkrete, për zgjidhje të problemit konkret.Vizitat parandaluese nga ana e
mekanizmit nacional,i cili ka autorizim të hyjë në të gjitha vendet me liri të privuar me ose
pa paraqitje paraprake,ka qasje deri te të gjithë dokumentet dhe të drejtë të bisedojë me
të gjithë personat sipas dëshirës së tij,natyrisht do të kenë efekt të fuqishëm kthyes të
realizimit të torturës ose formës tjetër të veprimit brutal,çnjerëzor dhe poshtërues.
Këto vizita janë proaktive,të rregullta dhe në të njëjtin vend i shqyrtojnë mangësitë dhe
identifikojnë elementet të cilat mund të sjellin deri te vendosja e kushteve ose veprimeve
të cilat konsiderohen për torturë ose formë tjetër e sjelljes brutale. Qëllimi i këtij
mekanizmi parandalues është që permes procesit të dialogut të vazhdueshëm me
autoritetet nëpërmjet të cilit tregohet për problemet e vërtetuara, me kohë të korigjohen
dhe të përmirësohen lëshimet,me qëllim të parandalimit në kohë të pasojave të
padëshirueshme.
C.3. Mekanizmi nacional parandalues te Avokati i Popullit
MPN funksionon si njësi organizative veçmas e ndarë në kuadër të Avokatit të Popullit i
cili detyrë themelore e ka parandalimin nga tortura dhe forma tjera të veprimit dhe dënimit
brutal,çnjerëzor dhe poshtërues.MPN përgatit punë në pajtim me programin e saj për
punë dhe në pajtim me metodologjinë e posaçme e cila mes tjerash përfshin sistem të
vizitave të rregullta në të gjithë vendet me liri të privuar që janë nën jurisdikcionin e shtetit.
Në pajtim me aktet e sjellura,parandalimi kryhet me vendosjen e sistemit të vizitave të
rregullta të cilat mund të jenë të paralajmëruara ose jo të paralajmëruara.Mekanizmi
nacional parandalues mbi bazë të gjendjeve të konstatuara përgatit raport me
rekomandime adekuate të cilat duhet të ndërmerren për shkak të përmirësimit të
kushteve të gjithanshme në vendet me liri të privuar.Organi kompetent deri te i cili është i
dërguar raporti është i obliguar ti studioj rekomandimet e MPN dhe të hyn në dialog me të
njëjtin për masat e mundshme të zbatimit.
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MPN në fund të secilit vit përgatit edhe raport të posaçëm vjetor,ndërsa në pajtim me
Protokolin Fakultativ të Republikëls së Maqedonisë ështe e obliguar publikisht ta shpall
atë dhe distribuojë.
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë
Neni 50 i Kushtetutës së RM
Çdo qytetar mund të thirret në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të përcaktuara me
Kushtetutë para gjykatave dhe para Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Maqedonisë,në procedurë të mbështetur mbi parimet e prioritetit dhe urgjencës.
Garantohet mbrojtja gjyqësore e ligjshmërisë së akteve të veçanta të
administratës shtetërore dhe të institucioneve të tjera të cilat ushtrojnë autorizime
publike.Qytetari ka të drejtë të njoftohet me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut
dhe në mënyrë aktive të kontribojë,individualisht ose bashkë me të tjerët,për
përparimin dhe mbrojtjen e tyre.
Në pikëpamje të kompetencave të Gjykatës Kushtetuese për mbrojtjen e atyre të drejtave
përmendet n.110 i Kushtetës së RM ku thuhet: “… i mbron liritë dhe të drejtat e njeriut
dhe qytetarit,që kanë të bëjnë me lirine e tyre të bindjes,ndërgjegjes mendimit dhe
shprehjes publike të mendimit,bashkimit politik dhe veprimit dhe ndalimit të diskriminimit
të qytetarëve në bazë të gjinisë,races përkatësisë fetare ,nacionale,sociale dhe
politike...ndërsa në pikëpamje të Rregullores së Gjykatës Kushtetuese të RM i rregullon
në mënyrën siç vijon në nenin 56: ”Me vendimin për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të
Gjykatës Kushtetuese do të përcaktojë nëse ekziston shkelja e tyre dhe varësisht prej saj
do të shfuqizojë aktin e veçuar,do të ndalojë veprimin me të cilin është kryer shkelja dhe
do të refuzojë kërkesën.”
Për dallim nga kontroli abstrakt i shprehur në nenin e Kushtetutës së RM,lëndë e
vlerësimit në kuadër të kësaj kompetence janë aktet e veçuara dhe veprimet e organeve
të qeverisjes publike për të cilat qytetari konsideron se shkelin ndonjërën prej të drejtave
të paraqitura kushtetuese.
Në pajtim me Rregulloren e gjyqit (neni 51),secili qytetarë mund të kërkojë mbrojtje prej
Gjykatës Kushtetuese nëse konsideron se i janë cënuar disa prej të drejtave në vijim:




e drejta e lirisë dhe bindjes,vetëdijes,mendimit,dhe shprehjes publike të mendimit
e drejta për bashkim dhe veprim politik
shkelja e parimit të ndalimit të diskriminimit të qytetarëve në bazë
gjinore,fetare,nacionale,sociale dhe politike.

Sipas mendimeve të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese si përparësi e kërkesës për
mbrojtjen të cilën qytetarët e parashtrojnë para Gjykatës Kushtetuese merren dy
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karakteristika kryesore:së pari mënyra e drejtpërdrejtë e kërkesës për mbrojtjen e të
drejtave të shkelura me akt të veçuar ose veprim,ndërsa karakteristika e dytë e kësaj
kompetence ështe se lëndë e kundërshtimit mund të jetë jo vetëm akti administrativ,por
edhe vendimi gjyqësor në cilëndo instancë.30
Mbrojtjen nga ana e Gjykatës Kushtetuese qytetari mund ta kërkojë në afat prej 2 muajve
nga dita e dorëzimit të aktit përfundimtar fuqiplotë,repsektivisht prej momentit të kuptimit
për veprimin e ndërmarrë,por jo më vonë se 5 vjet nga dita e ndërmarrjes së saj.
Në pajtim me nenin 52 të Rregullores,në kërkesën e tij,qytetari është i obliguar që ti
paraqesë arsyet për të cilat kërkohet mbrojtja,aktet ose veprimet me të cilat janë shkelur
,faktet dhe provat mbi të cilat bazohet kërkesa,si dhe të dhëna tjera të nevojshme për
vendosjen e Gjykatës Kushtetuese. Sipas rregullës,për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave
Gjykata Kushtetuese vendos në debat publik,në të cilin thirren pjesmarrësit në procedurë
dhe Avokati i Popullit,ndërsa sipas nevojës mund të thirren edhe persona tjerë,organe
ose organizata. Edhe pse në nivel vjetor mesatarisht ekzistojnë prej 10 deri 15 kërkesa të
parashtruara deri në gjykatë për vlerësimin e akteve të veçuara dhe veprimeve të
organeve të qeverisjes publike për të cilat qytetari konsideron se i është cënuar ndonjëra
prej të drejtave kushtetuese,të njëjtat shpeshherë kanë qenë të refuzuara për shkaqe
formale – juridike.
Kështu,në vitin 2010,prej gjithsej 9 kërkesave të parashtruara nga ana e qytetarëve për
mbrojtjen e të drejtave të tyre,vetëm në një rast gjykata ka vendosur se ekziston shkelje e
të drejtës dhe lirive,respektivisht gjykata ka
Parashtrim të kërkesës
përcaktuar se personit Xh.R. nga fsh.
për mbrojtje deri te
Zajaz i është shkelur e drejta e
Gjykata Kushtetuese
veprimtarisë politike dhe mospranimi i
kandidaturës së tij për zgjedhjet lokale
Nëse
konsideroni
se
2009.31
ndonjëra prej të drejtave
Gjykata ka konfirmuar se refuzim i
Tuaja në pajtim me nenin 110 alinea 3
kandidaturës së personit Xh.R.,si pasojë e
është e cënuar,kërkesa Juaj për mbrojtjen
të dhënave të pasakta të evidencës
e të drejtave dhe lirive të njeriut
dënuese e lëshuar nga administrata
parashtrohet drejtpërdrejtë deri te Gjykata
shtetërore,në realitet do të thotë shkelje e
Kushtetuese e RM,në këtë adresë:
të drejtës së bashkimit politik dhe
veprimtarisë
së
këtij
personi,pas
Gjykata Kushtetuese e RM
kandidaturës të së cilit është mbështetur
rr. „Udarna Brigada“ nr.2
grupë e caktuar e qytetarëve.
1000 Shkup
30

http//www.ustavensud.mk.domino/WEBSUD.nsf
Kthesë e punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë prej 01 janarit deri më
31 dhjetorit të vitit 2010,Gjykata Kushtetuese e RM,shkurt 2011,fq.47
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GJYKATA DHE PROKURORIA PUBLIKE
A.1 Standardet ndërkombëtare për gjykim korrekt dhe të drejtë
Standardet për gjykim korrekt dhe të drejtë janë bazë e secilit shtet juridik i cilli qytetarëve
të tij u garanton qasje të barabartë në drejtësi.Ato e përforcojnë besimin e qytetarëve në
gjyqësi e cila është e obliguar të sigurojë procedurë me të cilën në tërësi do të
respektohen liritë dhe të drejtat e qytetarit.Definicioni për standardet merret nga Konventa
Europiane për të drejtat e njeriut e cila e potencon domethënien e barazisë së mjeteve në
procedurë,presumpcionit të pafajsisë si dhe gjykimit në afat të arsyeshëm.
Standardet ndërkombëtare për gjykim korrekt dhe të drejtë nënvizojnë se secili qytetar ka
të drejtë për gjykim në afat të arsyeshëm para tribunalit të pavarur dhe të paanshëm të
themeluar me ligj.Në këtë drejtim me Ligjin për gjykata rregullohet ky aspekt dhe
përcaktohet mënyra e funksionimit të gjykatave në Republikën e Maqedonisë.
Neni 6 i Konventës Europiane për të drejtat e njeriut i definon qartë standardet dhe
parimet për gjykim korrekt dhe të drejtë,duke u vënë theks të veçantë gjyqtarëve në
procedurë,pikërisht ato duhet të sigurojnë respektimin e tyre.Secili gjyqtar në fillim të
gjykimit duhet të përkujtohet në obligimet të cilat dalin nga kjo Konventë ndërsa gjatë
përmbylljes së procedurës të kontrollojë nëse e ka kryer këtë detyrë.Gjyqtari është ai i cili
duhet të sigurohet nëse i akuzuari është i përfaqësuar në mënyrë adekuate,posaçërisht
për rastet penale ku duhet të krijohen kushte më të veçanta për të akuzuarit më të
dobët.Gjykatësi është përgjegjës për të siguruar respektimin e parimeve të barazisë së
mjeteve,që do të thotë se secila palë duhet të ketë mundësi të arsyeshme të nxjerrë
rastin e saj në kushte të cilat nuk e vendosin në pozitë të pavolitshme në raport të
kundërshtarit.Sa i përket asaj se i akuzuari është detalisht i informuar për
akuzën,gjykatësi duhet ta informojë mbrojtjen se deri te cilat konkluza ka arritur në dosjen
e të akuzuarit.Më tutje,gjykatësi është ai i cili përcakton nëse i akuzuari është adekuat i
përfaqësuar në paraburgimin para – penal,dhe është përgjegjës të përcaktojë pranimin e
provave.Ai njëherit është përgjegjës edhe për respektimin e presumpcionit të pafajsisë ku
në rast të cënimit ai duhet të japë urdhër adekuat që të evitohet mbulimi negativ i rastit
nga ana e mediave.Ai duhet qartë të bëjë me dije për atë se çka guxojnë e çka nuk
guxojnë të raportojnë.Dhe përfundimisht,gjykatësi është përgjegjës në lidhje me
përmbarimin e aktgjykimit.
Garancitë të parapara në nenin 6 zbatohen gjatë tërë procedurës gjyqësore,që nga ngritja
e akuzës e deri në ankesën edhe përkundër faktit që ajo nuk është e përfshirë në këtë
nen.Ankesa përfshihet me garancitë e nenit 6 në rastin kur e drejta nacionale parasheh të
drejtën e ankesës.
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Neni 6 i përfshin procedurat pas gjykimit si që është përmbarimi i aktgjykimit.Neni 6 secilit
i garanton të drejtën e gjykimit publik në përcaktimin e të drejtave qytetare dhe obligimeve
ose për çfardo akuzë të ngritur penale.Neni 6 thotë se mediat dhe opinioni mund të jenë
të përjashtuara nga një pjesë ose nga e gjithë procedura në interes të moralit,rendit
publik,ose sigurisë nacionale në një shoqëri demokratike,kur interesat e të miturit ose
mbrojtja e jetës private e palëve e kërkojnë atë deri në atë masë e cila është mëse e
nevojshme,sipas mendimeve të gjykatës,në rrethanat e posaçme në të cilat opinioni do të
dëmtojë derejtësinë.
Sipas nenit 6 aktgjykimi shqiptohet publikisht dhe kjo dispozitë nuk i nënshtrohet
përfundimit.Qëllimi i këtij rregulli është të kontribojë në drejtim të gjykimit të drejtë përmes
gjykimit të opinionit.Neni 6 secilit i garanton gjykim në afat të arsyeshëm.Koha që duhet të
merret parasysh fillon me ngritjen e akuzës në raste penale.Koha ndalohet kur do të
përfundohet procedura para instancës më të lartë,respektivisht kur vendimi do të bëhet
përfundimtar.
Koncepti gjykim i drejtë në vete përmban më tepër aspekte të procesit gjyqësor,siç është
e drejta e qasjes në gjykatë,hetim në prani të të akuzuarit,çlirim prej vetinkriminimit,barazi të mjeteve,e drejta e procedurës në të cilën janë të kundërshtuara të
dyja palët dhe paraqitet aktgjykimi.Neni 6 kërkon që gjykatat nacionale ta arsyetojë
aktgjykimin e tyre posaçërisht nëse provat e parashtruara janë tejet të rëndësishme për
rezultatin e lëndës.
Në Paktin Ndërkombëtar për të drejta qytetare dhe politike i cili është i firmosur dhe i
ratifikuar nga vendi jonë qartë definohen të drejtat e të akuzuarit dhe drejtësia para
gjykatës.Përpos të drejtave themelore, të pacënuara të cilat garantohen me paktin,në
mënyrë plotësuese rregullohen dhe plotësohen të drejtat e palëve në rrethana të veçanta
si p.sh.lufta.
E drejta humanitare ndërkombëtare garanton elemente të caktuara të gjykimit të drejtë në
kushte të konfliktit të armatosur posaçërisht ato të cilat janë në lidhje të ngushtë me
konventat themelore ndërkombëtare dhe të garantuara me ligj,të drejta të pacënuara të
njeriut të a.q. të drejta absolute.Në mesin e të drejtave tjera të mbrojtura me pakt është
edhe barazia e armës para gjykatës,e drejta e gjykimit para gjykatës së pavarur dhe të
bazuar në ligj,përjashtim të opinionit dhe mediave kur nxirren të dhëna me interes të
posaçëm për të akuzuarin në procedurë por edhe informata me interes shtetëror.Më
tutje,në mënyrë plotësuese rregullohet e drejta e dëmshpërblimit në rast të akuzës sa
padrejtë ndërsa garantohet edhe e drejta e të njëjtit person të mos mund ti gjykohet dy
herë për të njëjtën vepër të kryer penale.
Element i rëndësishëm mes standardeve për gjykim të drejtë të garantuara me këtë pakt
është edhe gjykimi në afat të arsyeshëm respektivisht evitimi i pezullimeve të
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panevojshme.Kjo është në interes të drejtësisë si dhe të pasigurisë në të cilën ndodhet i
akuzuari.Pakti e garanton praninë e opinionit në seanca me ç‟rast sigurohet transparenca
e gjyqësisë posaçërisht kur bëhet fjal[ë për lëndët penale.Megjithatë edhe me këtë pakt
opinioni dhe të pranishmit mund të jenë të larguar nga gjykata në raste të posaçme kur
deklaratat e dhëna ose provat mund të dëmtojnë personin dhe privatësinë e të akuzuarit
ose janë ngushtë të lidhur me interesat e shtetit.
Presumpcioni i pafajsisë është posaçërisht i garantuar dhe u imponon palëve në
procedurë që të përmbahen nga secili lloj i deklaratave të cilat mund të ndikojnë mbi vet
procedurën ose ndaj mendimit publik të të akuzuarit.Edhe e drejta e informacionit,në
gjuhë të kuptushme për të kuzuarin respektivisht e drejta e përkthyesit është e garantuar
me këtë pakt.Të akuzuarit edhe me këtë akt i garantohet e drejta e mbrojtjes adekuate,e
drejta e avokatit të a.q.mbrojtës dhe kohës së mjaftueshme për përgatitje të mbrojtjes.I
akuzuari ka të drejtë dhe qasje adekuate deri te informatat si dhe të gjitha dokumentet e
nevojshme për përgaditje të mbrojtjes.I akuzuari ka të drejtë për takime private me
avokatin e tij mbrojtës dhe përgaditje të përbashkët të mbrojtjes.
Pakti e garanton edhe të drejtën e të akuzuarit në thirrjen e dëshmitarëve në mbrojtje të tij
por edhe të drejtë të ballafaqohet dhe të marrë në pyetje dëshmitarin e Prokurorisë.Ky
pakt e garanton të drejtën e të akuzuarit të mos jetë i përforcuar të japë deklaratë ose
pranim të fajit me ç‟rast do të dëmtojë mbrojtjen e tij si dhe të drejtën e ankesës së
aktgjykimit të shkallës së parë deri te instanca më e lartë gjyqësore.
B.1. Standardet e vendit për gjykim korrekt dhe të drejtë
Republika e Maqedonisë si shtet antare e Kombeve të Bashkuara,Këshillit të
Europës,nënshkrues i instrumenteve të shumta ndërkombëtare për mbrojtjen e të
drejtave të njeriut,i ka të inkorporuara standardet për gjykim korrekt dhe të drejtë në
legjislativën e vendit,e para se gjithash në Kushtetutën dhe Ligjin për procedurë penale.
Primet e gjithpërfshira për gjykim të drejtë janë:












E drejta e informacionit
E drejta e avokatit para gjykimit
E drejta e nxjerrjes para gjykatësit në afat sa më të shkurtër kohor
E drejta e gjykimit në afat të arsyeshëm
E drejta e kushteve humane gjatë kohës së paraburgimit dhe ndalim i torturës
E drejtë e barazisë para ligjeve dhe gjykatave
E drejtë për debat të drejtë
E drejtë për debat publik
Presumpcioni i pafajsisë
Ndalim për përdorim të provave të ofruara me anë të torturës
E drejtë e gjykimit pa pezullim të panevojshëm
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E drejtë të dihet arsyetimi i aktgjykimit
E drejta e ankesës
E drejta e gjykimit të drejtë gjatë kohës së jashtëzakonshme ose gjendjes së
luftës

Kompetencat e saja themelore gjykatat i marin nga Kushtetuta e Republikës së
Maqedonisë.Pushteti gjyqësor është i përcaktuar si kategori kushtetuese dhe gjykatat
gjykojnë sipas Kushtetutës,ligjeve si dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në
pajtim me Kushtetutën e RM.Në pajtim me Kushtetutën janë të ndaluara gjykata të
çrregullta ndërsa gjykata më e lartë në shtet është gjykata Supreme.
C.1. Funksionimi i pushtetit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë
Me ligjin për gjykatat32përcaktohet funksionimi i pushtetit gjyqësor në Republikën e
Maqedonisë.Në pajtim me këtë ligj qëllimet e gjykatave përfshijnë 1).zbatimin objektiv të
së drejtës pavarësisht nga pozita dhe veçoritë e palëve,2).mbrojtja,respektimi dhe
avansimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut,3).sigurimi i barazisë,barazisë së
mosdiskriminimit, sipas asnjë baze dhe 4).sigurim juridik mbi bazë të qeverisjes së të
drejtës.
Gjykatat vendosin në procedurë për:të drejtat e qytetarëve dhe interesave të mbështetura
juridike,për kontestet mes qytetarëve dhe subjekteve tjera juridike,për vepra penale dhe
kundërvajtje si dhe për çështje tjera të cilat janë vënë në kompetencat e
gjykatës.Pavarësia gjyqësore është e përcaktuar me nenin 11 të Ligjit për gjykatat sipas
të cilit thuhet “Gjykatësi vendos në mënyrë objektive me zbatim të ligjit mbi bazë të
vlerësimit të lirë të provave”.Ndalohet secila formë e ndikimit mbi pavarësinë,objektivitetin
dhe mëvetësinë e gjyqtarit në kryerjen e funksionit gjykues sipas çdo baze dhe nga cilido
subjekt.Në sistemin gjyqësor gjykatat ndahen në gjykata Themelore gjykata të
Apelit,gjykata të Administratës,gjykata të Larta Kushtetuese dhe gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë.
Gjykatat themelore vendosin në shkallë të parë edhe në territorin e Republikës së
Maqedoisë ndërsa në shtetin tonë funksionojnë 27 gjykata themelore.Gjykatat e Apelit
janë të shkallës së dytë dhe ato janë të ndara në 4 territore:Gjykata e Apelit të
Shkupit,Gjykata e Apelit të Shtipit,Gjykata e Apelit të Manastirit dhe Gjykata e Apelit të
Gostivarit.
Gjykata Administrative dhe gjykata Supreme themelohen dhe e kryejnë funksionin e tyre
në tërë Republikën e Maqedonisë.
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Në nenin 30 të Ligjit për gjykatat përcaktohet kompetenca e gjykatave themelore.
1. Gjykatat themelore me kompetencë themelore për territoret për të cilat janë
themeluar,vendosin në shkallë të parë për vepra penale dhe kundërvajtje,dhe atë:






për vepra penale për të cilat me ligj, si dënim është përcaktuar dënimi me burg
prej pesë viteve,nëse për disa vepra penale nuk është e paraparë kompetencë
prej gjykatës tjetër,
për vepra penale për të cilat me lig të veçantë është e përcaktuar kompetenca e
gjykatës me kompetencë themelore,
të realizohen hetime ose veprime hetuese për vepra penale nën kompetencat e
saja,
për të gjitha llojet e kundërvajtjeve ,përveç kundërvajtjeve të cilat me ligj janë të
vëna ndër kompetencat e organeve të administratës,organizatës ose ndonjë
organi tjetër i cili kryen autorizime publike dhe
për ankesa dhe kundërshtim për procedurat për të cilat janë kompetente këto
gjykata,

2. Gjykatat themelore me kompetencë themelore vendosin në shkallë të parë për
kontestet e qytetarëve,dhe atë:















për konteste në marrëdhëniet pronësore-juridike dhe marrëdhënieve të tjera
qytetare-juridike për persona fizik,vlera e të cilëve arrin deri 50.000 euro në
kundërvlerë denarësh,nëse me ligj nuk është e paraparë kompetencë e gjykatës
tjetër,
për konteste për përcaktim të atësisë,amësisë,përcaktimit të ekzistimit të
martesës,për zhvleftësimin e martesës dhe divorcit në martesë,
për mbështetje financiare ligjore
për ruajtje dhe edukim të fëmijëve
për pengim të qeverisjes
për përkrahje të përjetshme finansiare
për kompenzim të dëmit i cili nuk tejkalon më tepër se 50.000 në kundërvlerë
denarësh,
në procedurë për sigurim dhe përmbarim,
për marrëdhënie pune,
në konteste të marrëdhënieve trashëguese-juridike
në punë ndërkontestuese dhe trashëguese,
të udhëheqin tapi dhe
për punë të tjera të përcaktuara me ligj,
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Në ligjin e njëjtë janë të paraqitura edhe gjykatat Themelore me kompetencë të
zgjeruar,ndërsa në kuadër të Gjykatës Themelore Shkup I është themeluar edhe
departamenti i specializuar gjyqësor për vepra nga fusha e krimit të organizuar dhe
korrupsionit me kompetenca në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë
Gjykatat e Apelit janë kompetente:
1. të vendosin për ankesat kundër vendimeve të gjykatave Themelore nga territori i
tyre
2. të vendosin për ndeshje të kompetencave mes gjykatave të shkallës së parë nga
territori i tyre dhe
3. të kryejnë punë tjera të përcaktuara me ligj.
Në Ligjin për gjykatat rregullohet edhe funksionimi kompetencave të cilat i ka gjykata e
Administratës dhe gjykata e Lartë e Administratës.Gjykata e Administratës vendos për
ligjësinë e akteve të veçuara të vendosura në procedurën zgjedhore si dhe për akte për
zgjedhje,emërim dhe shkarkim të bartësve të funksioneve publike,si dhe për nëpunësa
shtetërorë nëse nuk është e përcaktuar me ligj,për konteste të cilët dalin nga
marrëveshjet koncesive,marrëveshje për furnizime publike që janë me interes publik,dhe
për secilën marrëvshje ku njëra prej palëve është organ shtetëror,organizatë me
autorizime publike,sipërmarrje publike,komunat dhe qyteti i Shkupit të lidhur nga interesi
publik ose për shkak të kryerjes së shërbimit publik,si dhe vendos për akte të veçuara të
organeve të administratës shtetërore,qeveria dhe organet tjera shtetërore të cilat për
zgjidhje në shkallë të dytë nuk parashohin lloj tjetër të mbrojtjes juridike.
Gjykata e Lartë e Administratës është kompetente:
1. të vendos për ankesat kundër vendimeve të Gjykatës së Administratës,
2. të vendos për ndeshje të kompetencave mes organeve të Republikës,mes
komunave dhe qytetit të Shkupit,mes komunave të qytetit të Shkupit dhe
kontestet e mbetura për ndeshje të kompetencave mes komunave të qytetit të
Shkupit dhe bartësave të autorizimeve,nëse ajo është e paraparë me ligj,nëse
me Kushtetutë ose ligje nuk parashihet mbrojtje tjetër gjyqësore,dhe
3. të kryej punë tjera të përcaktuara me ligj.
Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë është kompetente:
1. të vendos në shkallë të dytë kundër vendimeve të këshillave të saja kur ajo është
e përcaktuar me ligj,
2. të vendos në shkallë të tretë dhe të fundit kundër vendime të gjykatave të Apelit,
3. të vendos për kode të jashtzakonshme juridike kundër vendimeve fuqiplote të
gjykatave dhe vendimeve të këshillave të saja kur ajo është e përcaktuar me ligj,
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4. të vendos për ndeshje të kompetencave mes gjykatave Themelore të territoreve
mes gjykatave të ndryshme të Apelit,ndeshje të kompetencave mes gjykatave të
Apelit,ndeshje e kompetencave mes gjykatës së Administratës dhe gjykatës
tjetër,ndeshje të kompetencave mes gjykatës së Lartë Drejtuese dhe gjykatës
tjetër dhe të vendosë për bartje të kompetencave vendore te këto gjykata.
5. Të vendos për kërkesat e palëve dhe pjesmarrësve tjerë në procedurë për
shkeljen e të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm,në procedurë të përcaktuar
me ligj para gjykatave të Republikës së Maqedonisë në pajtim me rregullat dhe
parimet e përcaktuara me Konventën Europiane për të drejtat e njeriut dhe lirive
themelore dhe duke u nisur nga praktika gjyqësore e Gjykatës Europiane për të
drejtat e njeriut .
Në aspekt të gjykimit në afat të arsyeshëm qytetarët kanë të drejtë të parashtrojnë
kërkesë për mbrojtje të kësaj të drejte deri te Gjykata Supreme ku kërkesa mund të
parashtrohet gjatë procedurës gjyqësore ose në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes
së aktgjikimit në fuqi.Gjykata Supreme përkitazi me këtë kërkesë duhet të veprojë në afat
prej gjashtë muajve dhe të vendos nëse gjykata më e ulët e ka shkelur të drejtën e
gjykimit në afat të arsyeshëm,duke marrë parasysh rregullat dhe parimet të përcaktuara
me Konventën Europiane për të drtejtat e njeriut dhe liritë themelore,në veçanti
ndërlikueshmëria e lëndës sjellja e palëve në procedurë dhe sjellja e gjykatës që ka
vepruar.
Në Rregulloren33gjyqësore përcaktohet edhe urgjenca gjatë veprimit.Në nenin 231 është
paraqitur se në lëndën penale për të cilën udhëhiqet procedura për vepër penale e cila
është e përndjekur sipas detyrës zyrtare gjykatat veprojnë pa pezullim.Urgjenca në
veçanti ka kujdes në lëndët për të cilat është i përcaktuar paraburgim si dhe për lëndët
me të miturit.
Në nenin 13 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut është e përcaktuar e drejta e
kodit efektiv.Sipas legjislativës së vendit tonë përcaktohen kode të rregullta dhe të
çrregullta juridike.Në ligjin për procedurë penale si kode të rregullta juridike janë:ankesa e
aktgjykimit në gjykatën e shkallës së parë,ankesa e aktgjikimit në gjykatën e shkallës së
dytë e cila lejohet vetëm në raste rreptësisht të përcaktuara dhe ankesë e
vendimit,ndërsa kode juridike të rregullta janë përsëritja e procedurës,zbutje e çrregullt e
dënimit,kërkesë për mbrojtje të ligjësisë si dhe kërkesës për rishqyrtim të çrregullt të
aktgjykimit fuqiplotë.
Në procedurën qytetare si kode të rregullta juridike janë përcaktuar e drejta e ankesës në
shkallë të parë dhe ankesë kundër vendimit,ndërsa si kode të çrregullta juridike janë
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përcaktuar revizioni dhe përsëritja e procedurës.Kujdes i veçantë në Ligjin për procedurë
kontestuese34 i jepet përsëritjes së procedurës në bazë të aktgjykimit përfundimtar të
Konventës Europiane për të drejtat e njeriut.
Mbrojtja gjyqësore e personave të mitur
Me Ligjin për drejtësinë e të miturve të sjellur dhe të shpallur në Gazetën Zyrtare 87/07
nga 12.07.200735në veçanti rregullohet materia për veprim me të miturit - fëmijët në
rrezik dhe bërësit e mitur të veprimeve të cilt me ligj janë të përcaktuara si vepra penale
dhe kundërvajtëse,e me ligj rregullohen edhe masa për mbrojtjen e të miturit – viktimë e
veprave penale dhe masa për parandalim të delikuencës së të miturve.
Në të njëjtin ligj është e rregulluar edhe çështja e procedurës gjyqësore për të mitur.Nëse
gjatë procedurës do të vërtetohet se i mituri në kohën e kryerjrees së veprës penale nuk i
ka mbushur 14 vjet,prcedura do të ndërpritet dhe për të do të njoftohet Qendra për punë
socilale e cila është kompetente për këtë kategori të personave të mitur.Procedura ndaj
një të miturit është e mbyllur për opinionin dhe gjykata është e detyruar të sigurojë
mbrojtje të privatësisë së të miturit dhe familjes së tij.Avokati mbrojtës i të miturit
detyrimisht duhet të jetë prezent gjatë procedurës dhe të miturit nuk mund ti gjykohet në
mungesë
Në kuadër të gjykatës ekziston departament i specializuar gjyqësor për kriminalitetin e të
miturve – këto departamente formohen në gjykatat Themelore me kompetencë të
zgjeruar.Procedutrën gjyqësore e udhëheq gjykatësi për të mitur.Nëse formohet këshill
gjyqësor në pjesën e gjykatësve të jurisë zgjidhen punëtorë të arsimit, psikologë,
pedagogë, sociologë si dhe persona tjerë të cilët kanë përvojë në edukimin dhe arsimimin
e të rijve.Në Gjykatën Supreme të Republikës sëMaqedonisë formohet këshill për të mitur
i përbërë prej pesë gjykatësve.Këshilli për të mitur vendos sipas kodeve të rregullta dhe
të çrregullta juridike të parapara me këtë ligj,e ndejk dhe punon rreth përparimit të
praktikës gjyqësore në këtë fushë dhe përgatit analiza.
Në procedurën gjyqësore kundër personave të mitur si kod i rregullt juridik përfshihet
ankesa,ndërsa në pjesën e kodeve të çrregullta juridike në Ligjin për drejtësinë e të
miturve janë paraqitur kërkesa për mbrojtje të ligjësisë dhe përsëritjes së procedurës në
pajtim me Ligjin për procedurë penale.Procedura kundërvajtëse ndaj të miturit mund të
ngritet para gjykatësit për të mitur vetëm nëse rasti është i zgjidhur në procedurën
paraparake të ndërmjetësimit të kryerësve të mitur të kundërvajtjeve,të përcaktuar me
Ligjin për Kundërvajtje.Procedurën kundërvajtëse dhe vendimet i sjell gjykatësi për të
mitur,në gjykatën kompetente në territorin e së cilës i mituri ka vendbanim ose
vendqëndrim.
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Ç.1. Prokuroria Publike
Prokuroria Publike është organi i vetëm dhe i mëvetësishëm shtetëror detyra parësore e
së cilës është të goni kryerësit e veprave penale.Në pajtim me nenin 19 prokuroria
publike si organ i vetëm shtetëror organizohet në nivel të Prokurorisë Themelore,të lartë
dhe publike të Republikës së Maqedonisë.Prokuroria Publike vepron brenda kufijve të
kompetencave të saja reale dhe vendore,nëse ky ligj nuk është ndryshe i
përcaktuar.Prokurori Publik Themelor vepron para gjykatës së shkallës së parë.Prokurori
i Lartë Publik vepron para gjykatës së shkallës së dytë.Prokurori Publik i Republikës së
Maqedonisë vepron para gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë.Prokurori
Publik vepron edhe para organeve tjera dhe personave tjerë juridik në territorin e vet kur
për atë është i autorizuar me ligj.
Në Kodin Penal janë të paraqitura veprat penale për të cilat bëhet përndjekje sipas
detyrës zyrtare ose veprohet sipas atyre veprave penale për të cilat nuk është e
përcaktuar se përndjekja ndërmerret sipas padisë private.
Në Ligjin për procedurë penale në nenin 3936 është e paraqitur se”e drejta themelore dhe
detyra e Prokurorit PubliK është që ti përndjek kryerësit e veprave penale për të cilat
përndjekja ndërmerret sipas detyrës zyrtare.Në lëndët për vepra penale për të cilat
përndjekja ndërmerret sipas detyrës zyrtare Prokurori Publik ka të drejtë dhe obligim të:
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ti kahëzojë veprimet e organeve kompetente për gjetje dhe kallëzim të veprave
penale dhe kryerësve të tyre
propozon dhe lëshon urdhër për ndërmarrje të masave të posaçme hetuese nën
kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me ligj,
sjell urdhër dhe realizon procedurë hetimore,
gjen,propozon dhe siguron prova,nën kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me
ligj,
propozon masa të përkohshme për shkak të sigurimit të pronës ose lëndëve të
marra me vepër penale ose për shkak të kryerjes së masës së konfiskimit,
vendos për pezullim të përndjekjes penale nën kushte dhe mënyrë të përcaktuar
me ligj,
propozon lëshim të urdhërit penal nën kushte të përcaktuara me ligj,
bën bisedime dhe marrëveshje me të akuzuarin për pranim të fajit në mënyrë dhe
nën kushte të përcaktuara me ligj,
parashtron dhe përfaqëson akuza para gjykatës kompetente,
parashtron ankesa kundër vendimeve jo fuqiplote gjyqësore dhe kodeve të
çrregullta juridike kundër vendimeve gjyqësore fuqiplote,
vendos sipas ankesës së të dëmtuarit në raste të përcaktuara me ligj,dhe
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ndërmerr veprime tjera të përcaktuara me ligj.
Prokurori publik fillon procedura të posaçme dhe merr pjesë në to kur ajo është e
përcaktuar me ligj të veçantë.”

KUVENDI I RM
Në pajtim me Ligjin për Kuvend37,Kuvendi përfaqëson organin e qytetarëve dhe bartësve
të pushtetit ligjvënës në shtet.Deputetët zgjidhen në kohë prej katër viteve në zgjedhje të
përgjithshme dhe të lira ,me votim të fshehtë.Sipas Rregullores për punë të
Kuvendit,sigurohet informimi i opinionit si në Kuvend ashtu edhe në trupat punuese.Në
mjetet për informim publik vihen në dispozicion aktet të cilat i shqyrton dhe i sjell Kuvendi
materialet informative dokumentuese për çështjet të cilat shqyrtohen në Kuvend dhe në
trupat punuese,raportet për punën e trupave punuese dhe proçesverbalet nga
seancat,vetëm nëse Kuvendi,përkatësisht trupi punues ka vendosur çështja të shqyrtohet
veçmas pa praninë e përfaqësuesve të mjeteve të informimit publik38.
A.1 Komisioni i Përhershëm Anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të
qytetarëve
Me vendimin për themelim të trupave të përhershëm punues të Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë39 u formuan 21 komisione.Në kuadër të Këtyre komisioneve funksionon
Komisioni i Përhershëm Anketues për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve e
cila numëron 9 antarë ku njëri është kryetar i komisionit.Formimi i Komisionit të
Përhershëm Anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit është përcaktuar
me Kushtetutën e RM me të cilën ky komision ngritet në kategori kushtetuese për dallim
nga trupat tjera punuese të Kuvendit.Në nenin 76 të Kushtetutës së Republikës së
Maqedonisë thuhet “Kuvendi themelon trupa punues të përhershëm dhe të
përkohshëm.Kuvendi mund të themelojë Komisione Anketuese për të gjitha fushat dhe
për çdo çështje me interes publik.Propozim për themelimin e Komisionit Anketues mund
të paraqesin së paku 20 deputetë.Kuvendi themelon Komision të Përhershëm Anketues
për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarit.Të dhënat e Komisioneve Anketuese janë
bazë për nismën e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së bartësve të
funksioneve publike”.

Ligji për kuvend Gazeta zyrtare 104/09 prej 20.08.2009)
Neni 228 nga teksti i Veçuar I Rregullores së Kuvendit të republikës së Maqedonisë i cili përfshin:Rregulloren e
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”)numër 91/2008) Rregullore për
ndryshim dhe plotësim të Rregullores së kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 19/2010)ku është e shënuar koha e hyrjes së tyre në fuqi dhe zbatimi dhe Vendimi i Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U.nr.259/2008 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
14/2010)
39 Gazeta zyrtare e RM nr.77/2008 dhe 144/2008
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Ky komision është trup i përhershëm punues i Kuvendit me dy funksione themelore në
kuptim të mbrojtjes së drejtpërdrejtë të te drejtave të njeriut:a para,të shqyrtojë çështje
nga sfera e të drejtave të njeriut,dhe e dyta ,nëse përcaktohet shkelja,mund të niset
pocedurë për përcaktimin e përgjegjësisë së bartësve të funksioneve publike.Ky komision
nuk mund të kryej funksione hetimore ose gjyqësore ndërsa karakteri politik e kufizon të
paraqes trup të pavarur i cili do të mundësojë mbrojtje efikase të viktimave mundshme të
keqtrajtimit policor.
Komisioni jep mendime parimore,propozime dhe çështje që kanë të bëjnë me realizimin e
dispozitave të Kushtetutës,ligjeve dhe parimeve tjera dhe akteve me rëndësi për
realizimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit,jep vërejtjet e saja për nevojën
e sjelljes së ligjeve ose akteve tjera për shkak të mbrojtjes së korpusit të lirive dhe të
drejtave,bën ndjekje,shqyrtime dhe analizime të akteve të ratifikuara ndërkombëtare nga
fusha të cilën e mbulon,kryen shqyrtim të shkresave të qytetarëve dhe merr qëndrim për
të njëjtat,bashkpunon me organizata shkencore dhe profesionale nga fusha e mbrojtjes
së të drejtave ,si dhe çështje tjera të cilat janë në interes të lirive dhe të drejtave të
qytetarit.40
Në vitin 2010 Komisioni i Përhershëm Anketues ka mbajtur tetë seanca,ndërsa vitin e
kaluar ky Komision ka shqyrtuar tre propozim ligje dhe atë:Propozim ligji për obstruksion
të dhe mbrojtje të diskriminimit,Propozim ligj për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për
mbrojtjen e të dhënave personale si dhe Propozim ligj për procedurë penale.Gjatë vitit të
kaluar deri te Komisioni ishin të dorëzuara 40 shkresa të qytetarëve ndërsa për njërën
prej parashtresave është thirrur edhe seancë e veçantë me temë eksploatimit seksual të
fëmijëve në Republikën e Maqedonisë.
B.1.Komisioni për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave
Në përbërje të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë,funksionon edhe Komisioni për
mundësi të njëjta mes grave dhe burrave.Në përbërje të kompetenave të këtij komisioni
janë:shqyrtimi i ligjeve dhe dispozitave tjera të cilat i sjell Kuvendi nga fusha e punës dhe
politikës sociale,arsimit dhe shëndetësisë si dhe propozime tjera në të cilat është i
përfshirë koncepti gjinor.Ky komision e shqyrton Planin Nacional të aksionit për mundësi
të barabarta mes grave dhe burrave,i ndjek miratimet dhe zbatimet e masave themelore
dhe të veçanta në të gjitha fushat e sektorit publik dhe atij privat,i shqyrton raportet e
departamentit për përparimin dhe barazinë mes gjinive pranë Ministrisë për punë dhe
politikë sociale,inicon sjellje dhe ndryshim të ligjeve dhe dispozitave tjera nga fusha
adekuate,si dhe kryen punë të tjera nga fusha e barazisë gjinore mes grave dhe
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Në raportin vjetor të Kuvendit për vitin 2010janë paraqitur kompetencat të cilat i ka komisioni
i Përhershëm anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit.
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burrave41.Në vitin 2010 ky komision ka mbajtur dy seanca,një debat publik dhe kanë qenë
të shqyrtuara gjithsej 9 pikë.
C.1.Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive
Si trup i veçantë punues në përbërje të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është
komiteti për marrëdhënie mes bashkësive.Autorizimet e saja Komiteti i merr nga
amandmani XII i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë sipas të cilit përbëhet prej 19
antarëve dhe atë 7 antarë nga rradhët e deputetëve të Kuvendit maqedonas dhe
shqiptarë dhe nga një antarë nga rradhët e deputetëve turq,vllehë.romë,serbë dhe
boshnjak.
Nëse ndonjëra prej bashkësive nuk ka deputetë,Avokati i Popullit,pas konsultimeve me
përfaqësuesit relevant të këtyre bashkësive,do ti propozojë antarët tjerë të Komitetit.
Kuvendi i zgjedh antarët e Komitetit.Komiteti shqyrton çështje nga marrëdhëniet mes
bashkësive në Republikën e Maqedonisëdhe jep mendime dhe propozime për zgjidhjen e
tyre.Kuvendi është i obliguar ti shqyrtojë mendimet dhe propozimet e Komitetit dhe të
sjellë vendim përkitazi me to.
Me amandamentin XII të Kushtetutës së RM me të cilin formohet Komiteti për
marrëdhënie mes bashkësive,u shfuqizua Këshilli për marrëdhëni Ndërnacionale.Në
raportin vjetor të vitit 2010 janë paraqitur kompetencat të cilat i ka ky Komitet.Komiteti e
ndjek sigurimin e të drejtave të pjestarëve të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në
Republikën e Maqedonisë,shqyrton çështje parimore nga fusha e marrëdhënieve mes
bashkësive,tregon në nevojën për sjellje të ligjeve dhe dispozitave tjera me të cilat
rregullohen marrëdhëniet mes bashkësive,shqyrton propozim ligje,e ndjek realizimin e të
drejtës së përdorimit të gjuhës dhe shkrimit të cilat nuk janë shumicë në shtet si dhe e
ndjek zbatimin e të drejtës për mësim në gjuhën e bashkësive në fushën e
arsimit,realizimit të së drejtës së identitetit dhe veçorive të bashkësive në fushën e
kulturës,informimit,veprimtarisë botuese si dhe fusha tjera të përcaktuara me Kushtetutë
dhe ligje.Komiteti në vitin 2010 ka mbajtur 8 seanca dhe 4 vazhdime të seancave.
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Raport vjetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2010
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TRUPA TË PAVARUR,KOMISIONE DHE ORGANE TJERA
A.Komisioni për mbrojtjen e diskriminimit
Komisioni për mbrojtje të diskriminimit është organ i mëvetësishëm dhe i pavarur i cili
punon në përputhshmëri me kompetencat e përcaktuara me Ligjin për obstruksion dhe
mbrojtje të diskriminimit.
Me këtë ligj ndalohet secili lloj i diskriminimit direkt ose indirekt,thirrjes dhe nxitjes së
diskriminimit dhe të ndihmuarit gjatë veprimit diskriminues mbi bazë të
gjinisë,racës,ngjyrës së lëkurës,përkatësisë së grupit të margjinalizuar,përkatësisë
etnike,gjuhës,nënshtetësisë,prejardhjes sociale,religjionit ose bindjes fetare,llojeve tjera
të bindjes,arsimimit,përkatësisë politike,statusit personal oese shoqëror,pengesës
mentale apo trupore,moshës,gjendjes familjare ose martesore,statusit pronësor,gjendjes
shëndetësore,ose cilado qoftë bazë tjetër e cila është e paraparë me ligj ose me
marrëveshje të ratifikuar ndërkombëtare.
Në pajtim me kompetencat e përcaktuiara me ligj,Komisioni vepron sipas
parashtresave,jep mendime dhe rekomandime për rastet konkrete të diskriminimit të
parashtruesit të parashtresës, jep
Parashtrim i parashtresës informarta për të drejtat dhe mundësitë e
deri te Komisioni për tij,për ngritje të procedurës gjyqësore për
mbrojtje nga diskriminimi
mbrojtje,ndërsa për shkeljet e kryera merr
nismë për ngritje të procedurës para
Personi i cili konsideron se organeve kompetente.42
është i diskriminuar dhe
dëshiron të parashtrojë parashtresë deri te Komisioni gjithashtu ka kompetencë që në
komisioni,të njëjtën mundet ta bëjë me mënyrë proaktive dhe parandaluese të
shkrim deri te:
veprojë nëpërmjet ndjekjes mbi zbatimin e
ligjit,inicon ndryshim të dispozitave për
Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi
shkak të realizimit dhe përparimit të
Кеј Dimitar Vllahov p.n.
mbrojtjes nga diskriminimi,nëpërmjet
(ndërtesa e MTV), kati i 20
dhënies së rekomandimeve të organeve
1000 Shkup
shtetërore për tu ndërmarrë masa për
tel: 02/3232-242
realizimin e barazisë,si dhe të realizojë
studime,hetime dhe trajnime në lidhje me diskriminimin.
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Neni 42,Ligji për pengim dhe mbrotjte nga diskriminimi (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.50/2010)
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A.1.Parashtrim i parashtresës deri te Komisioni
Nëse dikush konsideron se i është bërë diskriminim nga ana e ndonjë organi
shtetëror,organi të njësisë së vetadministrimit lokal ,personi juridik me autorizime publike
juridike si dhe persona juridik fizik,atëherë mund të parashtrojë parashtresë deri te
Komisioni.
Personi i cili është viktimë e diskriminimit sipas ndonjërës prej bazave të përcaktuara me
ligj ka të drejtë të parashtrojë parashtresë gojarisht ose me shkrim në proçesverbal,ku e
tërë procedura është falas,me atë që parashtresa mund të parashtrohet më vonë në afat
prej tre muajve nga dita e kryerjes së shkeljes ose më vonë një vit prej kur është kuptuar
për aktin e diskriminimit.Me parashtresën personi i parashtron provat dhe faktet me të
cilat disponon,e të cilat do ti ndihmojnë Komisionit gjatë veprimeve të mëtutjeshme.43
Me nenin 28 të Ligjit përcaktohet se Komisioni jep mendime për diskriminimin e paraqitur
në afat prej 90 ditëve nga dita e parashtrimit të parashtresës.Nëse përcaktohet se
diskriminimi me mendimin,atëherë Komisioni sugjeron mënyrë për mënjanimin e shkeljes
të së drejtës.Personit të cilit i është drejtuar rekomandimi,është i obliguar të të veprojë
sipas rekomandimit dhe të mënjanojë shkeljen e të drejtës në afat prej 30 ditëve nga dita
e pranimit të rekomandimit,si dhe për të ta njoftojë Komisionin.
B. Komisioni për mbrojtjen e të drejtës së qasjes deri te informatat me karakter
publik.
Me Ligjin për qasje të lire deri te informatat me karakter publik rregullohen kushtet,mënyra
dhe procedura për realizim të së drejtës për qasje të lire deri te informatat me karakter
publik me të cilat disponojnë organet e qeverisjes shtetërore.Komisioni për mbrojtjen e të
drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik është organ i pavarur
shtetëror,i cili punon dhe sjell vendime në përputhje me kompetencat e përcaktuara me
këtë ligj.
Komisioni,mes tjerash,vendos për ankesa kundër vendimit dhe përfundimit me të cilën
poseduesi i informatës,përgatit dhe shpall listë të bartësve të informatave,jep mendime
për propozim ligjet me të cilat rregullohet qasja e lire deri te informatat,kryen promovim të
së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.44
Në pajtim me nenin 28,kundër vendimit me të cilin poseduesi i informatës e ka refuzuar
kërkesën,kërkuesi ka të drejtë të ankesës në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të
vendimit deri te Komisioni për mbrojtje të drejtës për qasje të lirë deri te informatat me
43

Neni 25,Ligji për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi (“Gazeta zyrtare e RM”nr.50/2010)
Neni 32,Ligji për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik (Gazeta zyrtare e R. së
Maqedonisë nr.7/05)
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karakter publik.Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë deri te informatat me
karakter publik vendos për ankesën e kërkuesit në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit
të ankesës. Kundër vendimit të Komisionit mund të parashtrohet padi për nismë të
kontestit administrativ deri te Gjykata e Administratës.
C.Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale
Në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë thuhet se” Garantohen siguria
dhe fshehtësia e të dhënave personale.Qytetarëve u garantohet mbrojtje nga cënimi i
integritetit personal që buron nga regjistrimi i informatave për ta nëpërmjet përpunimit të
të dhënave. “E drejta e mbrojtjes së të dhënave personale është njëri nga aspektet e të
drejtës për privatësi.
Me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale45për shkak të kryerjes së mbikëqyrjes
ndaj ligjësisë së aktiviteteve të ndërmarra gjatë përpunimit të të dhënave personale dhe
mbrojtjes së tyre,në territorin e Republikës së Maqedonisë,themelohet Drejtoria për
mbrojtjen e të dhënave personale, si organ i mëvetësishlm shtetëror me veçori të personit
juridik.
Mbrojtja e të dhënave personale i garantohet secilit person fizik pa diskriminim të bazuar
në nacionalitetin e tij,racën,ngjyrën e lëkurës,bindjeve fetare,përkatësisë etnike, gjinisë,
gjuhës, bindjeve politike dhe bindjeve tjera, pozitës materiale, prejardhjes pas lindjes,
arsimimit, pejardhjes sociale, shtetësisë, vendit ose llojit të qëndrimit apo sipas cilitdo lloji
të karakteristikave tjera personale.46
“E dhënë personale”është secila informatë e cila i përket personit të identifikuar fizik ose
personit fizik i cili mund të identifikohet,ndërsa person i cili mund të identifikohet është
personi identiteti i të cilit mundet të përcaktohet në mënyrë direkte apo
indirekte,posaçërisht mbi bazë të numrit amë të qytetarit ose mbi bazë të një ose më
tepër shenjave specifike për identitetin e tij fizik ,mendor, ekonomik, kulturor ose social.”
Personi fizik ose shoqatë e qytetarëve në të cilën marrin pjesë persona fizik,nëse
konsideron se i është cënuar ndonjëra prej të drejtave të garantuara me këtë ligj nga ana
e kontrolluesit ose përpunuesit (të të dhënave personale) mund të parashtrojë kërkesë
për përcaktim të cënimit të së drejtës deri në Drejtori.
Drejtoria mund të japë vërejtje deri te mediat për respektimin e parimeve për mbrojtjen e
të dhënave personale gjatë shpalljes së inçizimeve dhe fotografive të personave të cilat
janë viktima të fatkeqësive ose personave kundër të cilëve udhëhiqet procedurë
gjyqësore ose administrative,si dhe të veprojë pas kërkesës së personave fizik për
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Gazeta zyrtare e R.së maqedonisë nr.7/05,prej 01.02.2005
Ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale (Gazeta zyrtare
e RM,nr.124/2010
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përcaktimin e shkeljes së të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale të bëra përmes
mediave.
Ç.Agjensioni për administrim
Agjensioni për administrim është organ i mëvetësishëm shtetëror me përbërje të personit
juridik.Në pajtim me nenin 7 të Ligjit për nëpunësa shtetërorë,agjensioni mes tjerash
është kompetent të organizojë dhe realizojë procedurë për selekcionim dhe punësim të
nëpunësit ,si organ i shkallës së dytë.
Nëse nëpunësit shtetërorë me vendim të organit të shkallës së parë i është shkelur e
drejta e marrëdhënies zyrtare ka të drejtë të parashtroj ankesë deri te Agjensioni në afat
prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të vendimit nëpërmjet organit të shkallës së parë.Pas
kërkesës së parashtruar të paragrafit (1) të këtij neni,Agjensioni vendos në afat prej 30
ditëve prej ditës së pranimit të ankesës,vetëm nëse me ligj ndryshe është e përcaktuar.
Agjensioni gjatë vendosjes për ankesën e parashtruar nga paragrafi (1) i këtij neni,mund
të kundërshtojë ankesën si të pakohë, jo të tërësishme ose të palejuar,të kundërshtojë
ankesën si të pabazë dhe ta vërtetojë vendimin e shkallës së parë ose ta merr parasysh
ankesën dhe të shfuqizojë vendimin e organit të shkallës së parë dhe lëndën ta kthejë në
vendim të dytë.47
Nëpunësi shtetëror i cili nuk është i kënaqur nga vendimi përfundimtar i sjellur nga
Agjensioni ,ka të drejtë në afat prej 15 ditëve të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të tyre
para personit kompetent.Parashtrimi i ankesës deri te Agjensioni është moment shumë
me rëndësi në realizimin e të drejtave të nëpunësit ,sepse më tutje,nëpunësi nuk mund të
kërkojë mbrojtje të të drejtës para gjykatës kompetente,nëse paraprakisht nuk ka kërkuar
mbrojtje të të drejtës para Agjensionit.48
Kur bëhet fjalë për nëpunësat shtetërorë të punësuar në Agjension,ato kanë të drejtë të
ankesës kundër vendimit me të cilën vendoset për të drejtat e tyre dhe obligimet deri te
Komisioni kompetent i shkallës së dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.49
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Neni 82-a,Ligji për nëpunësat shtetërore (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë nr.76/2010)
Neni 82-b,Ligji për nëpunësat shtetërorë (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë nr.76/2010)
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Neni 82-c,Ligji për nëpunësat shtetërorë (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisënr.76/2010)
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TRUPA TË PUSHTETIT QËNDROR
A. Organet Inter
A.1.Trupi ndër resor për të drejtat e njeriut
Me Vendim të posaçëm të Qeverisë së RM50 në vitin 2006 është formuar trupi Ndër resor
për të drejtat e njeriut me të cilën udhëheq përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë,dhe në
të cilën marin pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë për Punë dhe Politikë
Sociale,Ministrisë për Punë të Brendshme,Ministrisë për Punë të Jashtme,Ministrisë së
arsimit dhe shkencës,Avokatit të Popullit,Komisionit për marrëdhënie me bashkësitë
fetare dhe grupet religjioze,Entit shtetëror për statistikë,Sektorit për implementim të
marrëveshjes Kornizë së Ohrit dhe Sekretariatit për çështje europiane.
Në pajtim me vendimin,ky trup ka për qëllim dhe detyrë të forcojë koordinimin mes veti në
fushën e të drejtave të njeriut,të të gjithë ministrive kompetente dhe organeve në
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë,të këmbejë informata dhe të dhëna dhe të ndjek
realizimin dhe implementimin e rekomandimeve të cilat vijnë nga Kombet e
Bashkuara,Këshilli i Europës,dhe të organizatave tjera ndërkombëtare.Ky trup është
kompetent edhe për dhënien e propozimeve për përparimin e rregullativës ligjore nga
fusha e të drejtave të njeriut,si dhe të propozimeve tjera të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë me rëndësi të përparimit të të drejtave të njeriut në Republikën e
Maqedonisë.Ky trup në praktikë nuk pati sukses të rikthehet dhe në punën e deritanishme
nuk ka treguar rezultate të mjaftueshme.
B.Organe të mëvetësishme
B.1.Komisioni shtetëror për vendosje të procedurës administrative dhe procedurës
për marrëdhënie pune në shkallë të dytë.
Komisioni shtetëror për vendosje të procedurës administrative dhe procedurës për
marrëdhënie pune në shkallë të dytë do të jetë kompetente për zgjidhjen e ankesave
kundër vendimeve të sjellura në procedure administrative në shkallë të parë nga ana e
ministrive,organeve tjera të administratës shtetërore,organizatave të përcaktuara me ligj
dhe organeve tjera shtetërore.51
50

Vendim për formim të trupave megjuresorsko për të drejtat e njeriut,e slellur mbi bazë të
nenit 36,paragrafi 3i Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë (Gazeta zyrtare e
“Republikës së Maqedonisë” nr.59/00,12/03 dhe 55/05),në seancën e Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë e mbajtur më 29.03.2006
51
Neni 1,Ligji për komision shtetëror për vendosje në procedurë upravna në shkallë të dytë
(“Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë” nr.51/11,13.04.2011)
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Në pajtim me ligjin e sjellur në prill të vitit 2011,ky komision duhet të formohet në afat prej
gjashtë muajve (kur fillon edhe zbatimi i ligjit) dhe të fillojë me punë gjatë muajit tetor të
vitit 2000.Deri atëherë,të gjitha procedurat e filluara dhe procedurat të cilat në ndërkohë
do të fillojnë para komisioneve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për vendosje
në procedurën administrative në shkallë të dytë për punë të ndara administrative, do të
përfundohen nga ana e komisioneve në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Vendimi i tillë për formimin e trupit profesional i cili në shkallë të dytë do të vendos për të
gjitha punët administrative buroi nga kritika shumëvjeçare e mosfunksionimit të këtyre
komisioneve të veçanta,ku në masë të madhe nuk u mundësua realizimi në kohë i të
drejtave të qytetarëve të RM në fusha të ndryshme të jetës shoqërore.
Komisioni shtetëror do të përbëhet prej kryetarit dhe gjashtë antarëve të cilët funksionin e
tyre e kryejnë në mënyrë profesionale,ndërsa emërohen për periudhë prej pesë viteve me
të drejtë për zgjedhje të sërishme.Kundër vendimit të Komisionit Shtetëror mund të
inicohet kontest administrativ para gjykatës kompetente për udhëheqjen e kontesteve të
administratës.
B.2.Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive dhe grupeve religjioze.
Liria e përkatësisë fetare të njeriut dhe qytetarit si dhe të drejtat e bashkësive fetare dhe
grupeve religjioze si subjekte në sistem janë prej vlerave themelore të rendit tonë
kushtetues,dhe rregullohen në nene të posaçme të Kushtetutës së Republikës së
Maqedonisë.
Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive dhe grupeve religjioze i kryen punët që kanë
të bëjnë me pozitën juridike të bashkësive fetare dhe grupeve religjioze,si dhe punëve që
kanë të bëjnë me marrëdhëniet mes shetetit,bashkësive fetare dhe grupeve religjioze.52
Ky komision e ndjek zbatimin e dispozitave të Ligjit për pozitën juridike të
kishës,bashkësisë fetare dhe grupit religjioz me të cilin nuk lejohet diskriminimi fetar dhe
qartë përforcohet dhe fuqiziohet e drejta e lirisë së bindjes,mendimit dhe vetëdijes e cila
përfshin lirinë e manifestimit të fesë së vet ose bindjes,të cilën vet apo bashkë me të tjerët
në mënyrë publike ose private e ka secili njeri.Organet shtetërore në kuadër të
kompetencave dhe autorizimeve të tyre janë të detyruara të krijojnë kushte për kryerje të
pandërprerë të aktiviteteve të kishës,bashkësisë fetare ose grupit religjioz.
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Neni 29,Ligji për organizim të punës dhe organeve të administratës së vendit (Gazeta zyrtare
e RM nr.58/2000)

72

B.3.Agjensioni për realizimin e të drejtave të bashkësive
Agjensioni vendoset me Ligjin për përparimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjestarëve të
bashkësive të cilët përbëjnë më pak se 20% të popullates së Republikës së
Maqedonisë.Me këtë ligj rregullohet procedura për ndjekje dhe realizim e
përparim,mbrojtje e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilët janë më pak se 2% e
popullatës së Republikës së Maqedonisë,dhe mbykëqyrje e realizimit të dispozitave të
ligjeve me të cilat janë të përcaktuara ato të drejta.
Agjensioni e ndjek kryerjen dhe realizimin e aktiviteteve të lidhura me pozitën, të
drejtat,obligimet dhe mundësitë zhvilluese të pjestarëve të bashkësive të përcaktuara me
këtë ose me ligj tjetër.Përparimi i të drejtave ka të bëjë para se gjithash me të drejtat në
fushën e punësimit,përdorimit të gjuhës,arsimimit (fillor,të mesëm dhe të lartë),kulturën
dhe fushat tjera në të cilat me ligj janë të rregulluara të drejtat e pjestarëve të bashkësive.
C.Organet në përbërje
Në pjesën e organeve në përbërje të qeverisë dhe ministrive është posaçërisht me
rëndësi të përmendet roli i inspektorateve, dhe në interesin tonë ,duke marrë parasysh
qëllimin e këtij publikimi,është raporti i inspektoratit për punë dhe inspektoratit të
administratës,si dhe pjesa e koordinimit të punës së shërbimeve inspektuese.
Inspektoratet e kryejnë mbikqyrjen inspektuese me qëllim të realizimit dhe për mbrojtjes
së interesit public,si dhe interesit dhe të drejtave të personave fizik dhe juridik kur ajo
është në përputhshmëri me interesin publik.Procedura e mbykqyrësave inspektues fillon
dhe udhëhiqet sipas detyrës zyrtare.
Në pjesën e organeve të përbërjes janë përfshirë edhe Sektori për kontroll të brendshëm
dhe standarde profesionale pranë MPB dhe përfaqësuesi për mundësi të barabarta mes
grave dhe burrave pranë të cilave qytetarët mund të ngrejnë procedurë për mbrojtjen e të
drejtave të tyre.
C.1.Inspektorati shtëror për punë
Në pjesën e realizimit të mbrojtjes së të drejtave të punëtorit të cilat burojnë nga
marrëdhëniet e punës,dhe mbrojtja gjatë punës,në shoqëri rol të rëndësishëm ka edhe
Inspektorati për punë. Inspektorati shtetëror për punë është organ në përbërje të
ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe vepron në të gjithë territorin e shtetit permes
rrjetit të vendosur të inspektorëve,e cila numëron 61 inspektorë për marrëdhënie pune
dhe 32 inspektorë për siguri dhe shëndet gjatë punës.53
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Në kryerjen e punës së mbikëqyrjes inspektuese,inspektori është i autorizuar në çdo kohë
të ditës dhe natës të hyjë në lokalet e punëdhënësit,pa lajmërim paraprak dhe pa marrë
parasysh orarin e punës së punëdhënësit.54
Për shkak të mënjanimit të parregullsive të përcaktuara,inspektori i bën me dije
punëdhënësit për parregullsitë e përcaktuara dhe i cakton afat për mënjanimin e
tyre,ndërsa mundet edhe të ndalojë punën në lokalet e punës ,të një pjese të tërësisë
teknike – teknologjike,në vend pune të ndarë ose në instrumeneteve për punë55.Nëse
cënimi i dispozitës paraqet kundërvajtje ose vepër penale,inspektori është i detyruar që të
parashtrojë kërkesë deri te organi kompetent,përkatësisht kallëzim për inicim të
procedurës adekuate.
Nëse punëtori mund të parashtroj parashtresë deri te inspektorati ?
Parashtrim i parashtresës
deri te Inspektorati
Shtetëror për punë
Personi i cili konsideron se i
është cënuar ndonjëra prej të
drejtave nga marrëdhëniet e punës ose në
pojesën e mbrojtjes së shëndetit gjatë
punës,mund të parashtrojë kërkesë deri te:
Inspektorati Shetëror për punë
rr.Arradhat Partizane nr. 48
1000 Shkup
tel: 02/ 3296 310 ; 3 116 110

Punëtori mund të parashtrojë kërkesë me
shkrim në formë të parashtresësose të
nj[ëjtën ta deklarojë gojarisht para
inspektorit
për
shkak
të
realizimit,përkatësisht mbrojtjen e të
drejtës nga marrëdhëniet e punës dhe
mbrojtjes gjatë punës,inspektori është i
detyruar që të marrë në procedurë secilën
kërkesë të punëtorit56.Pasi të realizojë
procedurë adekuatrte,inspektori është i
detyruar që parashtruesit të parashtresës
ti dorëzojë njoftim me shkrim për gjendjen
e përcaktuar.

C.2.Inspektorati për administratë shtetërore
Inspekcioni administrativ e përfshin mbikëqyrjen rreth zbatimit të ligjeve që përmbajnë
dispozita për procedurën administrative në organet e administrates shtetërore, organeve
tjera shtetërore, organizatave, enteve dhe personave tjerë juridik, të cilëve me ligj u është
besuar të kryejnë autorizime publike kur marrin vendime për punë administrative,dhe i
njëjti,mes tjersh vlen për:57

54Neni

10,Ligji për inspekcion të punës (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.35/1997)
Neni 17,Ligji për inspekcion të punës (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.35/1997)
56 Neni 16,ligji për inspekcion të punës (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.35/1997)
57 Neni 2,Ligji për inspekcion të administratës (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.69/04)
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realizimi në kohë,ekonomik dhe efikas i të drejtave dhe interesave të qytetarëve
dhe pjesmarrësve tjerë të procedurës administrative në vendimin e punëve
administrative,
veprimi në afatet e përcaktuara në procedurën administrative,
përfshirja e palëve të ineteresuara në procedurën administrative për shkak të
mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre,
sigurimi i provave sipas detyrës zyrtare nga evidentimi zyrtar
pranim i parashtresave
përdorim i gjuhës së palëve në procedurë administrative dhe punë të tjera.

Në pajtim me nenin 9 të ligjit të njëjtë në kryerjen e mbikëqyrjes së inspekcionit,
inspektorët janë të autorizuar të realizojnë
Parashtrim i parashtresës
mbikëqyrje të drejtpërdrejtë në zbatimin e
deri te Inspektorati
ligjeve të cilat përmbajnë dispozita për
administrativ
procedurën administrative,të urdhërojnë
që në afat të caktuar të mënjanojnë
Parregullsitë dhe cënimet e mangësitë e përcaktuara,të parashtrojnë
të drejtave në procedurë kallëzim penal për vepër të kryer
administrative qytetarët mund ti paraqesin penale,kërkesë për nismë të procedurës
në numrin e telefonit falas
kundërvajtëse ose iniciativë për ngritje të
0800 111 99
masave disiplinore.
Nëse qytetarët mund të parashtrojnë kërkesë për kryerjen e mbikëqyrjes
administrative?
Në pajtim me Kushtetutën e RM secili qytetar ka të drejtë të parashtrojë parashtresa deri
te organet shtetërore dhe shërbimet tjera publike dhe prej tyre të marrë përgjigje. 58Në
pajtim me ligjin për inspekcion administrativ,qytetarët dhe pjesmarrësit tjerë në procedurë
mund të marrin nismë dhe të japin propozime për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese kur
në realizimin e të drejtave,intereseve dhe obligimeve të tyre do të vërehen parregullsi të
caktuara në punën e organeve në të cilat kryhet mbikëqyrje inspektuese.59
Formulari për parashtresë në inspektoratin Administrativ është treguar në aneksin 4.
C.3.Këshilli inspektues
Me rëndësi të veçantë gjatë realizimit të tërësishëm dhe në kohë të të drejtave të
qytetarëve është edhe koordinimi dhe bashkpunimi mes shërbimeve të ndryshme
inspekcisktuese të cilat janë në përbërje të më shumë ministrive.
58
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Neni24,Kushtetuta e RM
Neni 21,Ligji për inspekcion administrativ (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.69/04 prej 07.10.2004)
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Për shkak të koordinimit dhe efikasitetit më të madh të shërbimeve inspekcisktuese
formohet këshill Inspektues si trup i përhershëm ndër resor.60
Këshilli inspektues ,mes tjerash,shqyrton edhe çështje përkitazi me punën e shërbimeve
inspektuese, aftësimin profesional dhe përsosmërinë e inspektorëve,si dhe zbatimin e
dipozitave tjera përkitazi me mbikëqyrjen inspektuese.
C.4.Sektori për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale pranë Ministrisë
për Punë të Brendshme
Në kuadër të Ministrisë për Punë të Brendshme është vendosur Sektori për kontroll të
brendshëm dhe standarde profesionale i cili vepron sipas parashtresave të qytetarëve në
rastet kur qytetarët konsiderojnë se pjestari i policisë ose grup i pjestarëve të policisë i
kanë cënuar të drejtat e tyre.
Sektori bën hetim për punën e paligjshme të nëpunësave policor e cila është e definuar
si “keqtrajtim ose tejkalim të autorizimeve të cilat i kanë punëtorët,si gjatë kryerjes së
detyrave të tyre punuese ashtu edhe gjatë realizimit të procedurave të përcaktuara
standardizuese dhe procedurave në secilin segment të punës së Ministrisë dhe
Policisë,me ç‟rast shkelet korpusi i të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sjellja dhe veprimet
e tyre korruptuese në kundërshtim me dispozita e Kodeksit të etikës policore,Udhëzim për
mënyrën e sjelljes dhe raportet reciproke të nëpunësave policor në Ministrinë e Punëve të
Brendshme ,si dhe Rregullat për mënyrën e sjelljes dhe rapotrtet reciproke të personave
me detyra dhe auorizimeve të veçanta në Ministrinë e Punëve të Brendshme,si dhe në
kundërshtim me dispozitat dhe ligjet përkitazi me punëtorët61”.
Qytetarët parashtresat e tyre mund ti parashtrojnë me shkrim deri te secili stacion policor
ose në mënyrë të drejtpërdrejtë deri te Sektori.Për secilën parashtresë të parashtruar
gojarisht, nëpunësi i Sektorit ose nëpunësi policor i cili e ka pranuar parashtresën
përpilon proçesverbal,të cilin e dorëzon deri te Sektori,ose deri te punëtori detashe i
Sektorit në Sektorin për Punë të Brendhsme në territorin e të cilit është parashtruar
parashtresa.
C.5.Përfaqësues për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave
Në pajtim me Ligjin për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave,neni 23 në suazat e
Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale udhëhiqet procedurë për përcaktimin e trajtimit jo
të barabartë mes grave dhe burrave.Procedurën e udhëheq përfaqësues për mundësi të

Neni 16,Ligji për mbikqyrje inspekciski (“Gazeta zyrtare e RM”,nr.50/2010)
Rregullore për kryerjen e punimeve të Sektorit për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale pranë
MPB,2007
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barabarta mes grave dhe burrave,person i punësuar si nëpunës shtetëror në Ministrinë
për Punë dhe Politikë Sociale.
Përfaqësuesi për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave në sferën e veprimit të
kompetencave të tij,në mënyrë të pavarur ushtron punë dhe detyra përkitazi me mbrojtjen
juridike të personave të diskriminuar mbi bazë të gjinisë dhe nismë të procedurës për
përcaktim të trajtimit jo të barabartë mes grave dhe burrave në pajtim me dispozitat e
Ligjit për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave,bashkpunon me subjektet
kompetente (organ kompetent inspektues,Avokatin e Popullit ose organ tjetër
kompetent),përgatit raporte vjetore dhe analiza dhe ushtron punë të tjera.
Në pajtim me nenin 13,paragrafi 3 të ligjit për mundësi të barabarta mes grave dhe
burrave (Gazeta Zyrtare e RM nr.66/06 prej 29.05.2006) ministritë në kuadër të Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë janë të detyruara të përcaktojnë person zyrtar-koordinator,i
cili do ti koordinojë punimet me kompetencë të Ministrisë me resor për vendosjen e
mundësive të barabarta.Këtë vendim ligjor e kanë repspektuar të gjitha ministritë.Në
pajtim me Ligjin (neni 13 paragrafi 5) koordinatorët për mundësi të barabarta mes grave
dhe burrave të ministrive janë të obliguar që një herë në vit të dorëzojnë raport deri në
Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale.
Formularin për nismë të cilin qytetari mund ta parashtrojë me qëllim që të nis procedurë
për përcaktimin jo të barabartë mes grave dhe burrave është e paraqitur në aneksin 5.

TRUPA TË QEVERISJES LOKALE
A.Komisioni për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave
Në pajtim me Ligjin për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave62 në nenin 16
përcaktohet ekzistim i komisioneve në nivel lokal.Neni 16 përcakton se” Njësitë e
vetadministrimit lokal janë të detyruar të fotmojnë komision për mundësi të barabarta dhe
të përcaktojnë person nga rradhët e të punësuarve ose nga rradhët e personave tjerë
kompetent dhe profesional për plotësim të obligimeve të koordinatorit për mundësi të
barabarta mes grave dhe burrave,të marrin pjesë në përgatitjen e planit nacional për
aksion të mundësive të barabarta mes grave dhe burrave në pjesën që ka të bëjë me
njësitë për vetadministrim lokal.
Komisioni për mundësi të barabarta formohet si trup i përhershëm me vendim të këshillit
pranë njësisë për vetadministrim lokal,ndërsa përbërja e saj,kompetencat,detyrat dhe
obligimet përcaktohen me statutin e njësisë së vetadministrimit lokal.
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Organet dhe trupat e vetadministrimit lokal gjatë sjelljes së planeve zhvilluese dhe akteve
tjera,janë të detyruar ti shqyrtojnë dhe ti marrin parasysh masat dhe aktiviktetet e
propozuara nga ana e komisionoit për mundësi të barabarta dhe koordinatorit për
mundësi të barabarta.
B. Këshillat lokal për parandalim
Këshillat lokal për parandalim kanë për obligim të vendosin afërsi mes policisë dhe
qytetarëve,rritje të besimit dhe përforcim të bashkpunuimit mes qytetarëve dhe policisë në
nivel lokal.Formimi i këshillave lokale në kuadër të vetadministrimit lokal buron nga Ligji
për vetadministrim lokal si dhe Ligji për Polici sipas të cilit “për skak të realizimit të
bashkpunimit dhe përforcimit të ndikimit të opinionit në punën e policisë nga paragrafët 1
dhe 2 të këtij neni mund të formohen trupa këshilldhënës dhe koordinativ (këshilla dhe
komisione),me qëllim që të ndërtohen rekomandime të përbashkëta për përmirësimin e
sigurisë publike në territorin e komunës dhe të qytetit të Shkupit,ndërtim i besimit dhe
marrëdhëniet e partneritetit në parandalimin e dukurive të cilat ndikojnë në siguri.”63
Tema të cilat hyjnë në kompetencat e këshillit lokal për parandalim
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Çështje që kanë të bëjnë me drogën me qëllim të përballimit të varshmërisë së
drogës dhe shitjes së drogës.
Sigurim të rrugëve në suazat e komunës.Qentë e rrugës si rrezik për
qytetarët,fëmijët,trafikun dhe si burim i sëmundjeve.
Alkoholizmi dhe të miturit.
Plan për të shpëtuar dhe ndihmuar në rastet e tërmeteve,përmbytjeve,rrëshqitjes
së tokës,zjarreve,havarive industriale me rrëzik të ndotjes rrëzimi i avionëve etj.
Prerje e paligjshme e drunjve
Luftë kundër sjelljes së pahijshme (hedhja e mbeturinave në rrugë,problem në
ambientin të afërt).
Bërja e vendit urbanistik më të sigurt.
Lufta kundër pasigurisë në
vendet më problematike (shkolla,qendra
tregtare,autobusë,lagje etj).
E të gjitha temat tjera të cilat këshilli lokal për parandalim do të vlerësojë nëse
janë në interes të bashkësisë.

Ligji për polici,neni paragrafi 3-Gazeta zyrtare 114/06

78

C.Komisini për marrëdhënie mes baskësive
Komisioni për marrëdhënie ndëretnike të cilat veprojnë në nivel lokal luajnë rol të
rëndësishëm në mjediset ndëretnike në shtetin tone.Këto komisione formohen në nivel
komunal në pajtim me Ligjin për vetadministrim lokal64në ato komuna ku më së paku 20%
e numrit të përgjithshëm të banorëve të komunës përcaktuar nga numri i regjistrimit
përfundimtar të popullsisë janë pjesëtarë të një bashkësie të caktuar formohet komision
për marrëdhëniet mes bashkësive.
Me formimin e këtyre komisioneve Tejkalimi i konflikteve dhe përparimi i marrëdhënieve
ndëretnike do të zgjidhet me rrugë institucionale.Komisionin e përbëjnë numër i njëjtë i
përfaqësuesve të secilës bashkësi të përfaqësuar në komunë,dhe e njëjta ka kompetencë
të shqyrtojë çështje dhe të japë mendime dhe propozime për punë të cilat kanë të bëjnë
me marrëdhëniet mes bashkësive të përfaqësuara në komunë.Këshilli i komunës është i
obliguar ti shqyrtojë mendimet dhe propozimet nga komisioni.
Parapëlqehet që këto komisione të realizojnë takime pune me qytetarët në formë të
ditëve të hapura kur qytetarët do të mund ti dorëzojnë vërejtjet dhe propozimet e tyre për
zhvillim të marrëdhënieve ndëretnike në suazat e komunës drejtpërdrejtë deri te anëtarët
e komisionit.
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PJESA: 5
ROLI I SHOQËRISË CIVILE NË PROMOVIMIN DHE
MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT
Shoqata civile në mbrojtjen e të drejtave të njeriut
Shoqëria civile ose shoqatat e qytetarëve paraqesin pjesë përbërëse në rregullimin
shoqëror-politik të çdo shteti e në veçanti në sferën e mbrojtjes së të drejtave të
njeriut.Sektori civil është sistem i veprimit ku qytetarët bashkohen për shkak të realizimit
të nevojave dhe të drejtave konkrete civile dhe janë në korelacion të ngushtë me interesin
publik të shtetit.Sipas shkollës së Londrës për ekonomi65 shoqëria civile/qytetare
definohet si arenë e aksioneve kolektive për intereset,qëllimet dhe vlerat e përbashkëta.
Shoqëria civile shpeshherë njihet permes shoqatave të qytetarëve të cilat quhen
organizata joqeveritarre në përputhje me terminologjinë internacionale.Në rrethin e
shoqërisë civile janë të përfshira edhe grupe tjera të bashkësive, sindikateve,
asociacioneve profesionale si dhe grupe për përfaqësim dhe lobi.
Në Republikën e Maqedonisë ekziston numër i madh i shooqatave të qytetarëve të cilat
formohen për shkak të interesave të caktuara dhe qëllimi i një pjese të këtyre shoqatave
është promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut.Përskaj OJQ në RM janë formuar
edhe sindikate,asociacione profesionale,grupe religjioze si dhe forma tjera të veprimit
permes të cilave qytetarët kryejnë promovim dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut.
Në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë liria e bashkimit është përcaktuar
në nenin 20 “Qytetarëve u garantohet liria e bashkimit me qëllim të realizimit dhe
mbrojtjes së të drejtave të tyre politike,ekonomike,sociale,kulturore dhe të drejtave dhe
bindjeve tjera.Qytetarët munden lirisht të themelojnë shoqata civile dhe parti politike,të
aderojnë dhe të dalin nga ato.Programet dhe veprimtaria e shoqatave civile dhe partive
politike nuk mund të orientohet drejt rrënimit të dhunshëm të rendit kushtetues të
Republikës dhe drejt nxitjes ose thirrjes së agresionit ushtarak, ose nxitjes së urrejtjes
ose mosdurimit kombëtar, racor, ose fetar. Ndalohen të gjitha shoqatat ushtarake ose
gjysmëushtarake,të cilat nuk u takojnë forcave të armatosura të Republikës së
Maqedonisë”.
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Me Ligjin për shoqata dhe fondacione66 rregullohet mënyra,kushtet dhe procedura për
themelim, regjistrim dhe ndalim të shoqatave, fondacioneve, lidhjeve, formave
organizuese të organizatave të huaja në Republikën e Maqedonisë,prona me të cilën
disponojnë,mbikëqyrja,ndryshimet e statutit të organizatave me interes publik.
Te ne ekzistojnë shoqata dhe fondacoione të cilat punojnë në promovimin dhe mbrojtjen
e korpusit të të drejtave të njeriut të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së
Maqedonisë.Në atë drejtim ka OJQ të cilat punojnë në fushën e të drejtave civile dhe
politike,si dhe në fushëveprimin e të drejtave ekonomike,sociale dhe kulturore.Në pjesën
e të drejtave ekonomike dhe punëtore në veçanti janë aktive sindikatat si formë e
bashkimit,përderisa të drejtat qytetare dhe politike shoqatat i promovojnë dhe mbrojnë
permes komunikimit direkt me qytetarët dhe atë me dhënien e ndihmës juridkike
falas,qendra strehimi,njohja e qytetarëve me të drejtat e tyre në drejtim të vëzhgimit
gjithpërfshirës për gjendjen e të drejtave të njeriut me ndjekje,përgaditje të analizave dhe
dhënie të rekomandimeve.Organizatat e qytetarëve në në mënyrë të drejtpërdrejtë janë të
përfshira edhe në edukimin e njeriut,si për grupet më të dobëta të cilëve më shpesh u
cënohen të drejtat,ashtu edhe organeve shtetërore të cilat punojnë me këtë kategori të
personave.Ligji për shoqata dhe fondacioneve lejon formim të fondacioneve dhe lidhjeve,
kështu që te ne ekzistojnë lidhje për mbrojtjen e të drejtave të grave,koalicione për
mbrojtje nga diskriminimi,për gjykim korrekt dhe të drejtë,për mbrojtjen e të drejtave të
grupeve të margjinalizuasra.
Në kuadër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë është formuar Departament për
bashkpunim me organizatat joqeveritare.Në këtë mënyrë Qeveria e Republikës së
Maqedonisë e promovoi qëllimin për bashkpunim më të afërt institucional me sektorin civil
dhe nxitjen e përfshirjes aktive të organizatave civile në procesin e krijimit të politikave.U
krijua edhe kornizë për zhvillim të shoqërisë bashkëkohore civile në Maqedoni dhe
njëkohësisht u stimulua demokratizimi dhe modernizimi në të gjitha segmentet e
shoqërisë.
Nismë për institucionalizim të bashkpunimit mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
dhe sektorit civil,u miratua në seancën e njëzet e tetë të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë ,mbajtur më 01 nëntor 2004,me përfundim Sekretariati i Përgjithshëm i
Qeverisë,në pajtim me Dekretin për parimet për organizim të brendshëm të organeve të
administratës,ti ndërmerr aktivitetet e nevojshme për formim të Departamentit për
bashkpunim të Qeverisë me sektorin joqeveritar në Republikën e Maqedonisë,në suzat e
Sekretariatit të Përgjithshëm.
Departamenti për bashkpunim me organizatat joqeveritare,është në përbërje të sektorit
për analiza të politikave të koordinimit në Sekretariatin e Përgjithshëm të Republikës së
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Maqedonisë.Qëllimi kryesor i Departamentit për bashkpunim me organizatat joqeveritare
është vendosja e besimit dhe zhvillimi i bashkpunimit institucional mes Qeverisë dhe
organizatave civile,si dhe zhvillimi i sektorit civil.Departamenti përfaqëson trup të
përhershëm koordinativ si sistem për bashkpunim të mirë mes Qeverisë dhe sektorit civil.
Si kompencë veçmas e theksuar e Departamentit për bashkpunim me organizatat
jqeveritare është përpunimi dhe koordinimi në zbatimin e Strategjisë për bashkpunim të
Qeverisë me sektorin civil në Planin Aksionar për zbatim (2007 – 2011).Strategjia është
dokument ,kornizë udhëheqëse për politikën e bashkpunimit,për realizim të shumë
projekteve të përbashkëta,permes komunikimit të përhershëm, transparencës,
përgjegjësisë dhe besimit, permes krijimit të kushteve për mirëmbajtje të shoqatave civile
dhe fondacioneve si dhe bashkpunimi i tyre reciprok në më shumë nivele në Qverinë dhe
organet e administratës shtetërore. Departamenti punon në realizimin e kompetenave të
saja mbi bazë të parimeve të besimit të përbashkët , partneritetit, transparencës,
pavarësisë dhe përgjegjësisë.
Shoqatat e qytetarëve janë të përfshira në segmentin e krijimit të politike si dhe ishin
pjesë e sjelljes së disa strategjive të rëndësisme si që janë Strategjia Nacionale për arsim
(2006),Strategjia Nacionale për të ri,Strategjia Nacionale për HIV/Sida etj.Me rëndësi të
veçantë është edhe përfshirja e shoqatave në Ligjin për ndihmë juridike falas sipas të cilit
shoqatat mud të japin ndihmë paraprake juridike të miratuar nga ana e Minsitrisë së
drejtësisë,si dhe mundësia që Avokati i Popullit të bashkpunojë me ata në pjesën e
funksionimit të mekanizmit parandalues Nacional me qëllim të parandalimit të torturës në
vendet ku personat janë me liri të privuar.
Sektori civil në sigurimin e ndihmës juridike falas
Ligji për ndihmë juridike falas67i cili u soll më 30.12.2008 përfshiu fushë e cila është me
rëndësi thelbësore për respektimin e të drejtave të njeriut si dhe mbrojtjen e tyre.Me këtë
ligj jo vetëm që garantohet e drejta për qasje në drejtësi por edhe u krijua instrument për
mbrojtje individuale të të drejtave të caktuara kur ato janë të shkelura dhe të kërcnuara.
Me këtë ligj u përcaktua se ndihma juridike falas dhe ndihma juridike realizohet si ndihmë
juridike paraprake dhe ndihma juridike në të gjitha procedurat gjyqësore dhe
administrative.
Ndihma juridike paraprake, përfshin:
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këshill juridik inicues për të drejtën e përdorimit të ndihmës juridike
informacion i përgjithshëm juridik
ndihmë juridike në kompletimin e kërkesës për ndihmë juridike falas dhe
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Ndihma juridike në procedurën para organit kompetent ose organizatës përfshin:



përfaqësim në të gjitha shkallët e procedurave gjyqësore dhe administrative dhe
përpilim të hartimit në procedurat gjyqësore dhe administrative.

Ligji i përfshin shoqatat civile dhe departamentet e territoreve të Ministrisë së drejtësisë si
dhënës të ndihmës juridike paraprake,ndërsa avokatët si dhënës të ndihmës juridike.
Me këtë ligji u përcaktua ekzistimi i regjistrave të shoqatave të autorizuara civile si dhe
regjistra të avokatëve të cilët do të japin ndihmë juridike falas.
Deri më tani nëpër regjistrat janë regjistruar 211 avokatë dhe disa shoqata civile. Ndihma
juridike falas e paraparë me këtë ligj nuk ka të bëjë me rastet e mbrojtjes së detyrueshme
të paraparë me Ligjin për procedurë penale dhe Ligjin për drejtësinë e të miturve,e as
lirim të pagesës së shpenzimeve në procedurë të paraparë me Ligjin për procedurë
kontestuese dhe Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative.
Ndihma juridike falas nuk mund të miratohet nëse kërkuesi ose ndonjë antar i familjes së
tij me të cilin jeton në shtëpi të njëjtë ka pronë e cila arrin ose tejkalon pesë paga
mesatare mujore - bruto të paguara në Republikën e Maqedonisë në muajin
paraprak.Gjatë kësaj,në pronë nuk meren parasysh të clat në pajtim me Ligjin për
përmbarim janë të tërhjekura nga përmbarimi si dhe mjetit të transportit vlera e së cilës
nuk kalon pesë paga mesatare mujore – bruto të paguara në Republikën e Maqedonisë
në muajin paraprak.
Zhvillimi i sektorit civil permes instrumenteve rajonale
Edhe pse Republika e Maqedonisë gati 20 vjet është shtet i pavarur,shoqëia civile ende
ballafaqohet me një varg sfidash.Pjesë e këtyre problemeve pjesërisht janë korniza e
rregulluar juridike ,zvogëlimi i fiansimit nga agjensionet e huaja dhe donatorët,përfshirja e
paktë e qytetarëve në proceset e vendosjes dhe bashkpunimi i kufizuar si me organizata
tjera dhe institucione në Maqedoni,ashtu edhe me organizatat e rajonit.
Me qëllim të përforcimit të sektorit civil i cili punon në fushën e zhvillimit të të drejtave të
njeriut dhe qeverisjes së të drejtës,në kuadër të UE u zhvillua nismë e posaçme –
instrumenti Europian për demokraci dhe të drejta të njeriut (EIDHR),detyrat themelore të
së cilës janë:68
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përforcim i respektimit të të drejatave të njeriut dhe lirive fundamentale në ato
shtete dhe rajone të cilave u kanoset rreziku më i madh,
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përforcim i rolit të shoqërisë civile në përforcimin e proceseve demokratike dhe
respektimit të të drejtave të njeriut,
përkrahje e aktiviteteve në pjesën e dialogjeve për të drejtat e njeriut,për
mbrojtësit e të drejtave të njeriut,dënimit me vdekje,torturës,të drejtave të
fëmijëve etj.,
përforcim i rrjetave ndërkombëtare dhe rajonale për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut,qeverisjes së të drejtës dhe zhvillimit të demokracisë,etj.

Instrumenti Europian për të drejtat e njeriut (EIDHR) si instrument i veçantë finansiar
është miratuar nga ana e Parlamentit Europian dhe Këshillit të UE me vendim në dhjetor
të vitit 2006,me qëllim që tua ofrojë ndihmën e duhur dhe masat për përkrahje të shteteve
kandidate për antare të UE në pjesën e zhvillimit të të drejtave të njeriut dhe
demokracisë.
Më tepër informata për rolin e EIDHR dhe qasjen deri te fondet mund ta gjeni në linkun në
vijim
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
Mediat si mbrojtës të të drejtave civile
Liria e mediave ëshë e drejtë e paprekshme.Detyra themelore e gazetarëve është që të
respektojnë të vërtetën dhe të drejtën e informimit të opinionit në përputhje me nenin 16
të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë.Gazetarët kanë rolin e përcjelljes së
informatave,ideve dhe mendimeve, dhe të drejtë për të komentuar.
Duke i respektuar vlerat etike dhe standardet profesionale gjatë përcjelljes së
informatave,gazetarët duhet të jenë të ndershëm,objektiv dhe të përpiktë.Duke ndjekur
rolin e tyre në ndërtimin e demokracisë dhe të shoqërisë civile,gazetarët i mbrojnë të
drejtat e njeriut,dinjitetin dhe lirinë,janë të detyruar ta respektojnë pluralizmin e ideve dhe
qëndrimeve,kontribuojnë në përforcimin e shtetit juridik si në kontrollin e pushtetit ashtu
edhe në subjektet tjera të jetës publike.
Mediat paraqiten si mbrojtës të të drejtave të njeriut përmes tregimeve të
tyre,hetimeve,debateve dhe ngritjes së çështjeve të cilat janë me rëndësi të veçantë për
temën konkrete.Por njëherit mediat janë të detyruara ti respektojnë të drejtat e
njeriut,kështu që në atë drejtim të drejtat e mediave dhe deyra e mediave për respektimin
etë drejtave të njeriut,rregullohen me aktet ndërkombëtare dhe ato të vendit.
Në Konventën Europiane për të drejtat e njeriut parimi themelor është garanca e lirisë së
shprehjes si parakusht në secilën shoqëri demokratike,në mënyrë konsekuente e treguar
në n.10 të KEDNJ:”Secili ka të drejtë të lirisë së shprehjes.Kjo e drejtë e përfshin lirine e
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mendimit dhe lirinë e pranimit dhe dërgimit të informatave dhe ideve,pa ndërhyrjen e
autoriteteve publike dhe pa marë parasysh kufijtë.Ky nen nuk i pengon shtetet të kërkojnë
leje për punë nëpër radio,televizione dhe kompani të filmit”.
Liria e shprehjes nuk është absolute,që mund të shihet përmes paragrafit 2 të nenit 10 të
KEDNJ:
“Realizimi i këtyre lirive,marë parasysh faktin se përfshin obligime dhe përgjegjësi,mund
të nënshtrohet në këto formalitete,kushte,kufizime ose sanksione të parapara me ligj dhe
të cilat janë të nevojshme në një shoqëri demokratike,në interes të sigurisë
nacionale,integritetit kombëtar,ose sigurisë publike,ndalimit të çrregullimit dhe
krimit,mbrojtje të shëndetit dhe moralit,reputacionit të të tjerëve,ndalimin e shpërndarjes
së informatave të besueshme ose në interes të ruajtjes së autoritetit dhe objektivitetit të
gjyqësisë.”
Këshilli i Europës- Rekomandime për mediat masive dhe të drejtat e njeriut nga viti
1970 të Kuvendit Parlamentar
“E drejta e privatësisë në bazë përbëhet nga e drejta e çdo individi për të jetuar jetën e
vet me ndërhyrje minimale të të tjerëve.Këtu është fjala për jetën private,familjen dhe
shtëpinë,të integritetit moral dhe fizik,nderit dhe reputacionit,evitimit individi të jetë i
prezentuar në dritë të rrejshme,moszbardhimit të fakteve irelevante dhe të
pahijshme,publikimit të paautorizuar të fotografive private,mbrojtje prej spionimit dhe
vëzhgimit tëpaarsyeshëm dhe të pabazë,mbrojtje nga keqpërdorimi i komunikimeve
private,mbrojtje nga zbulimi i informatave të dhëna ose të pranuara në mënyrë të
besueshme.”
Konventa Europiane për televizion ndërkufitar (Neni 7):
“Të gjitha pjesët e shërbimeve të televizionit ,në pikëpamje të prezentimit dhe përmbajtjes
së tyre duhet të respektojnë dinjitetin e njeriut dhe të drejtat fundamentale të tjerëve”.
Në pajtim me Deklaratën e 10 qershorit të vitit 2003 dhe Rekomandimit Rec (2003)13 të
Këshillit të Europës për sigurimin e informatave permes mediave përkitazi me procedurat
penale,mediat duhet të “respektojnë dinjitetin,sigurinë dhe,vetëm nëse bëhet fjalë për të
drejtën e privatësisë së viktimave,të dyshuarve,personave të akuzuar dhe të gjykuar dhe
dëshmitarëve,si dhe familjeve të tyre,në mënyrë si që është e garantuar me nenin 8 të
Konventës.”
Në pajtim me Kushtetutën e RM (Neni 25) edhe mediat janë të obliguara të respektojnë
privatësinë e jetës private dhe personale,të dinjitetit dhe reputacionit të çdo qytetari.
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Sipas Ligjit për veprimtari radiodifuzive (Nenin 68)69 programet e radios dhe ato
televizive bazohen mbi parimet në vijim:








E drejta për pranim dhe dhe ërcjellje të lirë të informatave dhe e drejta për lirinë e
shprehjes,
Përkujdesje dhe zhvillim i vlerave humane dhe morale të njeriut dhe mbrojtje e
privatësisë dhe dinjitetit të personit,
Barazi të lirive dhe të drejtave pavarësisht gjinisë,racës,prejardhjes
kombëtare,etnike dhe sociale,bindjes politike dhe fetare,pozitës pronësore dhe
shoqërore të njeriut dhe qytetarit,
Nxitje e frymës së tolerancës,respektimit të dyanshëm dhe kuptimit mes
individëve të prejardhjes së ndryshme etnike dhe kulturore,
Hapje të programeve për shprehje të kulturave të ndryshme të cilat janë pjesë
përbërëse e shoqërisë,
Ruajtje dhe përkujdesje të identitetit kombëtar,kulturës gjuhësore dhe krijimtarisë
së vendit,
Hapje për mendime të ndryshme politike.

Gazetari është i detyruar që të respektojë privatësinë e personit,vetëm në raste kur ajo
është në kundërshtim me interesin publik.Gaztari është i detyruar të respektojë dhimbjen
dhe vuajtjen e vet personale.70 Kështu,në pajtim me kodeksin e gazetarëve,mënyra e
informimit në rast të fatkeqësive,tragjedive familjare e të ngjajshme duhet të jetë i liruar
nga senzacionalizmi.Në procedurat gjyqësore duhet të respektohet parimi i presumpcionit
të pafajsisë,të raportohet për të gjitha palët e përfshira në kontest dhe të mos sugjerohet
aktgjykimi.Gazetarët nuk mund të intervistojnë ose fotografojnë fëmijë nën moshën 16
vjeçare,pa pëlqimin e prindërve,dhe e njëjta vlen edhe për personat me nevoja të
posaçme,të cilët nuk janë në gjendje të gjykojnë në mënyrë të vetëdijshme.
Gazetari duke pasur parasysh rolin e mediave në zhvillimin e proceseve demokratike dhe
përparimin e të drejtave të njeriut në një shoqëri,me vëtëdije nuk do të krijojë ose
përpunojë informata të cilat i kërcnojnë të drejtat dhe liritë e njeriut,nuk do të flasë në
gjuhën e urrejtjes dhe nuk do të nxisë dhunë dhe diskriminim sipas asnjë baze
(kombëtare,fetare,gjinore,sociale,gjuhësore,orientimit seksual,politik…).
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Ligji për veprimtari radiodifuzive,Gazeta zyrtare 100/2005me ndryshimet e 2007,2008,20010
(www.pravo.org.mk)
70
Kodeksi i gazetarëve,www.ynm.org.mk
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PJESA 6:
REKOMANDIME PËR PËRFORCIMIN E MEKANIZMAVE
NACIONALE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË
NJERIUT
1. 1.Vendosje e Institucionit Nacional për të drejtat e njeriut në pajtim me parimet e
Parisit.
2. 2.Përforcim i kapaciteteve dhe roli i Avokatit të Popullit në shoqëri në drejtim të
promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe përdorimi më i shpeshtuar i
mundësisë juridike për analizë dhe intervenim në aktet ligjore dhe nënligjore.
3. 3.Përforcim i rolit parandalues të mekanizmave nacional për mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të njeriut.
4. 4.Zgjerim i fushëveprimit të mbrojtjes së të drejtave para Gjykatës Kushtetuese të
përcaktuara me nenin 110 të Kushtetutës dhe zgjerim i listës së bazave të
diskriminimit nën nenin e njëjtë dhe në mënyrë të saktë dhe vendosje e qartë dhe
pa dyshim të institutit padi kushtetuese (ankesë) në ligjvënien tonë.
5. 5.Përgatitje dhe sjellje e planit aksionar Nacional për të drejtat e njeriut në
Republikën e Maqedonisë.
6. 6.Riaktivizim dhe përforcim i rolit koordinues në trupin ndër resor qeveritar për të
drejtat e njeriut me theks të veçantë mbi implementimin e planit aksionar për të
drejtat e njeriut (nëse i njëjti sillet).
7. 7.Vendosje e mekanizmit të jashtëm për kontroll mbi punën e shërbimeve
policore dhe rritje të shkallës së pavarësisë dhe profesionalizmit të Sektotit për
kontroll të brendshëm pranë MPB.
8. 8.Përforcim i rolit të Komisionit Anketues për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të
qytetarët në pjesën e nismës së procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë të
ushtruesve të detyrave të funksioneve publike si dhe në pjesën e veprimit të
ankesave individuale duke tejkaluar shtrirje politike të shërbimit të njëjtë në
mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
9. 9.Promovim i kompetencave dhe autorizimeve të Komisionit për mbrojtje nga
diskriminimi përmes takimeve të drejtpërdrejta dhe prezentimit para qytetarëve,si
dhe koordinim dhe bashkpunim i saj me mekanizmat tjerë për mbrojtje nga
diskriminimi.
10. 10.Vendosje e një Komisioni Shtetëror profesional dhe të depolitizuar për
vendime në procedurën administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës
në shkallë të dytë,e cila duhet të formohet në fund të këtij viti.
11. 11.Rol proaktiv i inspektoratit dhe përforcim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe
kompetencave të tyre,si dhe përkrahje gjatë formimit të këshillit inspektues me
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qëllim të përmbajtjes së koordinimit dhe bashkpunimit mes shërbimeve të
ndryshme inspektuese.
12. 12.Rritje e vetëdijes te qytetarët për mekanizmin univerzal dhe rajonal për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe qasje deri te të njëjtat.
13. 13.Respektimi i standardeve ndërkombëtare për gjykim korrekt dhe të drejtë
sipas të cilit se nënvizohet se secili qytetar ka të drejtë për gjykim në afat të
arsyeshëm para tribunalit të pavarur dhe objektiv të themeluar me ligj.
14. 14.Shteti është i obliguar të garantojë pavarësinë e gjyqësisë,e cila duhet të jetë
e mbrojtur me Kushtetutën ose ligjet e vendit.Të gjitha institucionet qeveritare
dhe institucionet tjera janë të detyruara të respektojnë dhe të ruajnë pavarësinë e
gjyqësisë.
15. Gjykata është e obliguar të vendos në rastet të cilat i udhëheq në mënyrë
objektive,mbi bazë të fakteve dhe në pajtim me ligjin,pa asnjë kufizim,ndikime
joadekuate dhe nxitje,presione,kërcnime ose ndërhyrje - direkte ose indirekte
nga cilado anë ose për cilëndo arsye.
16. 15.Kujdes i veçantë duhet ti kushtohet procedurës për të mitur nga ana e
policisë,Prokurorisë Publike dhe gjykatës me qëllim të mbrojtjes së të drejtave në
këtë kategori të personave.
17. 16.Përforcim i rolit dhe kapaciteteve oparuese të trupave të pavarur dhe
institucioneve përmes rritjes së pavarsisë së tyre finansiare.
18. 17.Përfshirje më e madhe e grupeve më të dobëta dhe grupeve të
margjinalizuara në procesin e edukumit për të drejtat e njeriut,si dhe organeve
shtetërore të cilat punojnë me këtë kategori të personave.
19. 18.Përfshirje e shoqatave të qytetarëve në procesin e krijimit të politikave në
pjesën e promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
20. 19.Respektim i së vërtetës dhe të drejtës që opinioni të jetë i informuar në pajtim
me nenin 16 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë nga ana e
mediave,por edhe shteti të garantojë parimin e lirisë së shprehjes i përcaktuar në
nenin 10 të KEDNJ.
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Aneksi 1:
Standardet Ndërkombëtare dhe dokumentet relevante për të drejtat e njeriut
Do të jenë të shfaqura dokumentet në vijim si tërësi,përkthimi në gjuhën maqedone do të
jetë gjuha zyrtare – nga Gazeta zyrtare ose nga ana e Ministrisë së Drejtësisë:
1.
2.
3.
4.
5.

Deklarata univerzale për të drejtat e njeriut
Pakti Ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike
Pakti ndërkombëtar për të drejtat ekonomike,sociale dhe kulturore
Konventa Europiane për të drejtat e njeriut
Karta Sociale Europiane (European Social Charter)
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Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe
shpalli Deklaratën Universale pёr të Drejtat e Njeriut, tekstin e plotë të së cilës po e
botojmë në faqet që vijojnë. Pas këtij akti historik, Asambleja ftoi të gjitha shtetet anëtare
që ta shpallin tekstin e Deklaratës dhe të përpiqen që të përhapet, të paraqitet, të lexohet
dhe të shpjegohet sidomos në shkolla dhe institucione të tjera edukative të të gjitha
vendeve dhe shteteve pa marrë parasysh statusin e tyre politik. Teksti zyrtar i Deklaratës
është në gjashtë gjuhë zyrtare të Kombeve të Bashkuara: angleze, frënge, kineze, ruse,
spanjolle dhe arabe.

DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
HYRJE
Meqë njohja e dinjitetit të lindur të të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të
gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themel i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë;
meqë mosrespektimi dhe përbuzja e të drejtave të njeriut çonte drejt veprimeve barbare,
që fyenin ndërgjegjen njerëzore, dhe meqë krijimi i njё bote në të cilën njerëzit do të
gëzojnë lirinë e fjalës, lirinë e besimit dhe lirinë nga frika dhe skamja është shpallur si
aspirata më e lartë e çdo njeriu; meqë është qenësore që të drejtat e njeriut të mbrohen
nga sistemi juridik ku do tё sundojё ligji, që njeriu të mos shtrëngohet të rebelohet dhe të
ngritet kundër tiranisë dhe shtypjes, duke pёrdorur atё si mjet tё fundit; meqë është
qenësore që të nxitet zhvillimi i marrëdhënieve miqёsore ndërmjet kombeve; meqë popujt
e Kombeve të Bashkuara përsëri shpallën në Kartë besimin e tyre nё të drejtat themelore
të njeriut, në dinjitetin dhe në vlerën e personalitetit të njeriut dhe nё barazinë midis
burrave e grave dhe vendosën të nxisin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin
e jetesës në një liri mё të plotë; meqë shtetet anëtare u zotuan që në bashkëpunim me
Kombet e Bashkuara të sigurojnë respektimin e përgjithshëm dhe zbatimin e të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut; meqë kuptimi i përbashkёt i këtyre të drejtave dhe lirive
është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij zotimi; ASAMBLEJA E
PËRGJITHSHME e OKB-së shpall këtë DEKLARATË UNIVERSALE PËR TË DREJTAT
E NJERIUT si ideal të përbashkёt të cilin duhet ta arrijnë të gjithë popujt dhe të gjitha
kombet, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo organizëm i shoqërisë, duke pasur parasysh
gjithnjë këtë Deklaratë, të synojnë që me anë të arsimit dhe edukimit, t‟i kontribuojnë
respektimit të këtyre të drejtave dhe lirive dhe që me masa progresive kombëtare dhe
ndërkombëtare të sigurojnë njohjen dhe zbatimin e tyre të përgjithshëm dhe të
njëmendtë, si midis popujve të vetë shteteve anëtare, ashtu edhe midis popujve të atyre
territoreve që ndodhen nën administrimin e tyre.
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Neni 1.
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në pikëpamje të dinjitetit dhe të të drejtave.
Ata janë të pajisur me arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit në njё
frymë vëllazërore.
Neni 2.
Secilit i përkasin të gjitha të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë pa kurrfarë
dallimesh në pikëpamje të racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesё, mendimit politik ose çdo
mendimi tjetër, të prejardhjes kombëtare a shoqërore, të pasurisë, të lindjes apo të
ndonjё gjendje tjetёr juridike. Pёrveç kёsaj, nuk do të bëhen kurrfarë dallimesh në bazë të
statusit politik, juridik apo ndërkombëtar të vendit ose territorit të cilit i përket ndonjë
individ, qoftë kur ky vend ose territor është i pavarur, apo kur ndodhet nën kujdestari ose
është jovetëqeverisës a nën çfarëdo kufizimi tjetër të sovranitetit.
Neni 3.
Secili ka të drejtë të jetojë, të jetë i lirë dhe të ketë siguri vetjake.
Neni 4.
Askush nuk duhet të mbahet në robëri ose detyrimisht i nënshtruar; robëria dhe tregtia
me robër janë të ndaluara në të gjitha format.
Neni 5.
Askush nuk duhet t'i nënshtrohet torturës, a trajtimeve ose dёnimeve të tjera mizore,
çnjerёzore ose poshtёruese.
Neni 6.
Secili ka të drejtë që të pranohet çdokund si subjekt juridik pёrpara ligjit.
Neni 7.
Të gjithë janë të barabartë pёrpara ligjit dhe kanë të drejtë që, pa kurrfarë diskriminimi, tё
mbrohen njёsoj nga ligji. Të gjithë kanë të drejtën për mbrojtje të barabartë kundër çdo
diskriminimi që do tё shkelte këtë Deklaratë, dhe kundër çdo nxitjeje për një diskriminim
të tillë.
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Neni 8.
Secili ka të drejtë që me mjete juridike efektive para gjykatave kompetente kombëtare të
mbrohet nga veprimet e shkeljes së të drejtave themelore të garantuara me kushtetutë a
me ligj.
Neni 9.
Askush nuk duhet tё arrestohet, të burgoset, ose të dëbohet arbitrarisht.
Neni 10.
Secili ka të drejtë plotёsisht të barabartë për gjykim të drejtë dhe publik para njё gjykate
tё paanshme e të pavarur që do të vendosë për të drejtat dhe detyrimet e tij dhe për
mbështetshmërinë e çdo akuze penale kundër tij.
Neni 11.
1. Secili që akuzohet për një vepër penale ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm derisa
në bazë të ligjit të vërtetohet fajsia në njё proces publik në të cilin i sigurohen tё gjitha
garancitë e nevojshme për mbrojtjen e tij.
2. Askush nuk duhet të dënohet për veprime ose lëshime të cilat, nё kohёn kur janё kryer
ato, nuk përbënin një vepër penale sipas ligjeve kombëtare a ndërkombëtare. Gjithashtu,
nuk duhet të jepet njё dënim më i rëndë se ai që ka mund të zbatohet në kohën kur është
kryer vepra penale.
Neni 12.
Askush nuk duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën e tij private, nё familje, nё
banesë ose nё letёrkёmbim vetjak, as sulmit kundër nderit dhe dinjitetit tё tij. Secili ka të
drejtën të mbrohet me ligj kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla.
Neni 13.
1. Secili ka të drejtën e lirisë së qarkullimit dhe tё zgjedhjes sё vendbanimit brenda kufijve
të njё shteti. 2. Secili ka të drejtë të braktisё cilindo vend, duke përfshirë këtu edhe vendin
e tij, si dhe të kthehet në vendin e tij.
Neni 14.
1. Secili ka të drejtë të kërkojë dhe tё gëzojë vendstrehim në vende të tjera pёr shkak tё
pёrndjekjes. 2. Këtë të drejtë nuk mund ta kërkojё askush në rast tё pёrndjekjeve qё
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mbёshteten vёrtet nё veprimet e rёndomta penale ose nё veprimet qё janё nё
kundërshtim me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara.
Neni 15.
1. Secili ka të drejtën e një shtetësie. 2. Askush nuk duhet të privohet arbitrarisht nga
shtetësia e tij, e as nga e drejta për të ndërruar shtetësinë.
Neni 16.
1. Burrat dhe gratë e moshës madhore kanë të drejtë të lidhin martesë dhe tё krijojnё
familje, pa kurrfarë kufizimesh nё pikёpamje tё racёs, tё shtetësisë ose tё fesё. Ata kanë
të drejta të barabarta ndaj martesёs, gjatё martesёs dhe nё kohёn kur ajo prishet.
2. Martesa duhet të lidhet vetëm me pëlqimin e lirё dhe tё plotë të bashkёshortёve tё
ardhshёm.
3. Familja është njёsi e natyrshme dhe thelbёsore e shoqërisë dhe ka të drejtën e
mbrojtjes nga shoqëria dhe shteti.
Neni 17.
1. Secili ka të drejtë të ketë pasuri, vetë dhe në bashkësi me të tjerët. 2. Askush nuk
duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij.
Neni 18.
Secili ka të drejtën e lirisë së mendimit, tё ndërgjegjes dhe tё fesё; kjo e drejtë përfshin
lirinë e ndёrrimit të fesё a tё bindjeve dhe lirinë që njeriu, qoftë vetë ose në bashkësi me
të tjerët, të shfaqë publikisht ose privatisht fenё a bindjen e vet, nёpёrmjet arsimit,
praktikёs, kryerjes së kultit dhe riteve fetare.
Neni 19.
Secili ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e
mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe pёrhapjes së informacionit
dhe ideve me çfarëdo mjetesh, pa marrë parasysh kufijtë.
Neni 20.
1. Secili ka të drejtën e lirisë së mbledhjes dhe bashkimit paqësor. 2. Askush nuk mund të
detyrohet t‟i takojё ndonjë shoqate.
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Neni 21.
1. Secili ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të vet, drejtpërsёdrejti ose me
anë të përfaqësuesve të zgjedhur lirisht.
2. Secili ka njësoj të drejtë të hyjë në shërbimet publike të vendit tё vet.
3. Vullneti i popullit është bazë e pushtetit shtetëror; ky vullnet duhet të shprehet në
zgjedhjet e herёpashershme dhe të lira, të cilat duhet të jenë të përgjithshme dhe me votё
tё barabartë, si dhe me votim të fshehtë ose sipas procedurës përkatëse të votimit të lirë.
Neni 22.
Secili, si anëtar i shoqërisë, ka të drejtë sigurimi social dhe tё drejta tё domosdoshme
ekonomike, sociale e kulturore për dinjitetin e tij dhe për zhvillimin e lirë të personalitetit tё
tij, me ndihmën e shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në përputhje me
organizimin dhe burimet e çdo shteti.
Neni 23.
1. Secili ka të drejtë të punojё, të zgjedhë lirisht punёn, të ketë kushte të kёnaqshme dhe
tё favorshme pune dhe të jetë i mbrojtur nga papunësia.
2. Secili, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të barabartё të marrë rrogë të
barabartё.
3. Secili që punon ka të drejtë për një shpërblim të drejtë dhe të favorshëm, në mënyrë që
t'i sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe qё, po qe se
ёshtё e nevojshme, do tё plotёsohet me mjete të tjera të mbrojtjes sociale.
4. Secili ka të drejtë të formojë e t‟u bashkohet sindikatave për mbrojtjen e interesave të tij
Neni 24.
Secili ka të drejtë për pushim dhe kohë të lirë, duke përfshirë kufizimin e arsyeshëm të
orarit të punës dhe pushimin e paguar tё herёpashershёm.
Neni 25.
1. Secili ka të drejtë për një nivel jetese qё siguron shёndetin dhe mirёqenien e tij dhe tё
familjes së tij, duke përfshirë kёtu ushqimin, veshmbathjen, strehimin, kujdesin mjekësor
dhe shërbimet e nevojshme sociale, si dhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast
papunёsie, sëmundjeje, invaliditeti, vejёrie, pleqërie ose nё raste të tjera të mungesёs sё
mjeteve të jetesës për shkak të rrethanave që nuk varen nga vullneti i tij.
2. Nënat dhe fëmijët kanë tё drejtёn për kujdes dhe ndihmë të posaçme. Të gjithë fëmijët,
të lindur nё marrёdhёnie martesore apo jashtёmartesore, gёzojnё mbrojtje tё njёjtё
sociale.
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Neni 26.
1. Secili ka të drejtën e arsimit. Arsimi duhet të jetë falas, të paktёn në fazat e arsimit fillor
dhe themelor. Arsimi fillor është i detyrueshëm. Arsimi teknik dhe profesional duhet të jetё
i pёrgjithshёm, ndёrsa arsimi i lartë duhet t'u bëhet i mundshëm të gjithëve në mёnyrё tё
barabartё nё bazë të aftёsisё. 2. Arsimi duhet të synojё zhvillimin e plotë tё personalitetit
të njeriut dhe forcimin e respektimit të të drejtave dhe lirive themelore tё njeriut. Ai duhet
të nxitë mirёkuptimin, tolerancën dhe miqësinë midis të gjitha kombeve, grupeve raciale
ose fetare, si dhe veprimtarinë e Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes.
3. Prindёrit kanё tё drejtёn parёsore pёr zgjedhjen e llojit tё arsimit pёr fёmijёt e tyre.
Neni 27.
1. Secili ka të drejtë të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore të bashkësisë, të gёzojё artet
dhe tё marrё pjesё nё përparimin shkencor dhe nё dobitë qё sjell ajo.
2. Secili ka të drejtë të mbrojë interesat morale dhe materiale që rrjedhin nga çdo
krijimtari shkencore, letrare ose artistike, krijues i të cilave është ai vetë.
Neni 28.
Secili ka të drejtë për një rend shoqëror dhe ndërkombëtar në të cilin mund të realizohen
plotësisht të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë.
Neni 29.
1. Secili ka detyrime ndaj bashkësisё ku vetёm aty i mundёsohet zhvillimi i lirë dhe i plotë
i personalitetit të tij.
2. Në ushtrimin e tё drejtave dhe lirive të veta, secili do t'u nënshtrohet vetëm atyre
kufizimeve të cilat janë pёrcaktuar me ligj, vetёm me qëllim të sigurimit tё njohjes dhe tё
respektimit tё domosdoshёm tё tё drejtave dhe lirive të të tjerëve dhe të plotësimit tё
kërkesave tё drejta të moralit, tё rendit publik dhe tё mirëqenies së përgjithshme në njё
shoqëri demokratike. 3. Këto të drejta dhe liri kurrsesi nuk mund të ushtrohen në
kundërshtim me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara.
Neni 30.
Asnjё dispozitё e kёsaj Deklarate nuk mund të interpretohet si e drejtë e një shteti, grupi
apo personi për të zhvilluar çfarëdo veprimtarie ose për të kryer një akt qё synon shkeljen
e tё drejtave dhe lirive tё pёrmbledhura e tё shpallura nё këtë Deklaratë.
(Përkthyer nga Zyra e Komesariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara Për të Drejtat e
Njeriut)
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PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE
POLITIKE
Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e
Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datës 16 dhjetor 1966
HYRË NË FUQI: 23 mars 1976,
nё pёrputhje me nenin 49
HYRJE
Shtetet palë të këtij Pakti,
Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të
Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme
të të gjithë pjesëtarëve të familjes njerëzore është themel i lirisё, drejtёsisё dhe paqes nё
botё,
Duke njohur se kёto tё drejta burojnё nga dinjiteti i lindur i njeriut,
Duke njohur se, nё pёrputhje me Deklaratёn Universale pёr tё Drejtat e Njeriut, ideali i
njerëzve të lirë, qё gёzojnё lirinë civile e politike dhe lirinё nga frika dhe skamja, mund tё
realizohet vetёm në qoftë se janë krijuar kushtet tё cilat i lejojnё secilit tё gёzojё tё drejtat
e tij civile dhe politike, si dhe tё drejtat e tij ekonomike, shoqёrore e kulturore,
Duke pasur parasysh se Karta e Kombeve tё Bashkuara u ngarkon shteteve si detyrë për
tё nxitur respektimin universal dhe efektiv tё tё drejtave dhe tё lirive tё njeriut,
Duke kuptuar faktin se individi ka detyra ndaj tё tjerёve dhe ndaj kolektivitetit tё cilit i
pёrket dhe se ai është përgjegjës për t‟i nxitur dhe respektuar tё drejtat e njohura nё kёtё
Pakt
U morёn vesh pёr nenet e mёposhtme:

PJESA E PARË
Neni 1
1. Tё gjithё popujt kanё tё drejtёn e vetёvendosjes. Nё bazё tё kёsaj tё drejte, ata
pёrcaktojnё lirisht statusin e tyre politik dhe ndjekin lirisht zhvillimin e tyre ekonomik,
shoqёror dhe kulturor.
2. Pёr tё arritur qёllimet e tyre, tё gjithё popujt mund t‟i disponojnё lirisht pasuritё dhe
burimet e tyre natyrore, pa cenuar kurrfarë detyrimesh qё rrjedhin nga bashkёpunimi
ekonomik ndёrkombёtar, qё bazohet nё parimin e përfitimit tё ndёrsjellё, dhe nё tё
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drejtёn ndёrkombёtare. Njё popull nuk mund tё privohet nga mjetet e veta tё jetesёs në
asnjë rast.
3. Shtetet palё tё kёtij Pakti, duke pёrfshirё ato qё janё pёrgjegjёse për administrimin e
territoreve jovetёqeverisёse dhe tё territoreve nёn kujdestari, ndihmojnё realizimin e sё
drejtёs sё popujve pёr vetёvendosje dhe respektojnë kёtё tё drejtё nё pёrputhje me
dispozitat e Kartёs sё Kombeve tё Bashkuara.

PJESA E DYTË
Neni 2
1. Çdo shtet palё i kёtij Pakti zotohet tё respektojё dhe t‟u sigurojё tё gjithё njerёzve qё
ndodhen nё territorin e tij dhe qё varen nga juridiksioni i tij, tё drejtat e njohura nё kёtё
Pakt, pa kurrfarё dallimi tё bazuar nё racё, ngjyrё, seks, gjuhё, fe, opinion politik ose çdo
opinion tjetёr, origjinё kombёtare apo shoqёrore, pasuri, lindje ose çdo gjendje tjetёr.
2. Çdo shtet palё i kёtij Pakti zotohet, nё pёrputhje me procedurat e tij kushtetuese dhe
me dispozitat e kёtij Pakti, tё marrë hapa të nevojshëm tё cilët do tё lejojnё marrjen e
masave tё tilla legjislative ose tё masave të tjera të nevojshme qё të mund t‟i zbatojë tё
drejtat e njohura në këtë Pakt të cilat ende nuk janё parashikuar.
3. Çdo shtet palё i kёtij Pakti zotohet:
(a) Tё sigurojë qё çdo person, kur t‟i shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura në këtë Pakt, tё
ketё tё drejtёn e njё mjeti juridik efektiv, edhe atёherё kur shkeljen e kryejnë personat me
rastin e ushtrimit tё funksioneve tё tyre zyrtare:
(b) Tё sigurojë që autoriteti kompetent gjyqёsor, administrativ ose legjislativ, ose çdo
autoritet tjetër qё ёshtё kompetent nё bazё tё legjislacionit tё shtetit, do t‟i pёrcaktojё tё
drejtat e kёtij personi qё paraqet mjetin juridik si dhe tё zhvillojё mundёsitё e paraqitjes së
mjetit juridik.
(c) Tё sigurojë që autoritetet kompetente do të veprojnë sipas çdo mjeti juridik qё do tё
njihet si i pёrligjur.
Neni 3
Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё sigurojnё tё drejtёn e barabartё tё burrit dhe tё gruas
lidhur me gëzimin e tё gjitha tё drejtave civile dhe politike tё përcaktuara në kёtё Pakt.
Neni 4
1. Nё kohën kur njё rrezik publik i jashtёzakonshёm kёrcёnon ekzistencёn e kombit dhe
shpallet zyrtarisht si i tillё, shtetet palё tё kёtij Pakti mund tё marrin masa me të cilat
shmangen detyrimet e parashikuara në këtë Pakt, në vëllimin përpikërisht të caktuar
sipas kërkesave të situatës, me kusht qё kёto masa tё mos jenё nё mospёrputhje me
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detyrimet e tyre të tjera sipas të drejtës ndёrkombёtare dhe tё mos ngatërrojnë, si pasojё,
njё diskriminim tё bazuar vetёm nё racё, ngjyrё, seks, gjuhё, fe, ose origjinё shoqёrore.
2. Asnjë shmangie nga nenet, 6, 7, 8, (par. 1 dhe 2), 11, 15, 16, dhe 18 nuk mund të
bëhet sipas kësaj dispozite.
3. Shtetet palё tё kёtij Pakti qё shfrytёzojnё tё drejtёn e shmangies, nёpёrmjet Sekretarit
tё Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara, i njoftojnё menjёherё shtetet e
tjera palё tё kёtij Pakti lidhur me dispozitat nga tё cilat ato janё shmangur si dhe lidhur me
arsyet qё i kanё shtyrё tё bёjnё kёtё shmangie. Me ndërmjetësimin e njëjtë bëhet një
kumtim i mëtejmë lidhur me datёn kur kёto shtete do t'u japin fund kёtyre shmangieve.
Neni 5
1. Asnjё dispozitё e kёtij Pakti nuk mund tё interpretohet asisoj sikur i njeh njё shteti, njё
grupi ose njё personi çfarёdo tё drejte pёr tё zhvilluar ndonjё veprimtari ose pёr tё kryer
njё veprim qё synon prishjen e tё drejtave dhe lirive tё njohura nё kёtё Pakt ose kufizimin
e tyre nё njё shkallё mё tё gjerё se sa parashikohet me kёtё Pakt.
2. Nuk lejohet asnjё kufizim ose shmangie nga cilatdo tё drejta themelore tё njeriut qё
janё tё njohura ose qё janё nё fuqi nё ndonjё shtet palё tё kёtij Pakti nё pёrputhje me
ligjet, konventat, aktet ose zakonet e tjera me pretekstin se ky Pakt nuk i njeh ose i njeh
nё njё shkallё mё tё vogёl.

PJESA E TRETË
Neni 6
1. E drejta e jetёs ёshtё e drejtё e lindur e njeriut. Kjo e drejtё duhet tё mbrohet me ligj.
Askush nuk mund tё privohet arbitrarisht nga jeta.
2. Nё vendet ku nuk ёshtё hequr dënimi me vdekje, ai mund tё jepet vetёm pёr krimet mё
tё rёnda, nё pёrputhje me ligjin nё fuqi nё kohёn e kryerjes së krimit dhe nuk duhet tё jetё
nё kundёrshtim me dispozitat e kёtij Pakti dhe me Konventёn pёr Parandalimin dhe
Ndjekjen e Krimit tё Gjenocidit. Ky dёnim mund tё jepet vetёm nё bazё tё njё gjykimi
pёrfundimtar nga njё gjykatё kompetente.
3. Kur heqja e jetёs përbën një krim gjenocidi, kuptohet se asnjё dispozitё e kёtij neni nuk
i jep tё drejtё njё shteti palё tё kёtij Pakti qё nё asnjё mёnyrё t'i shmanget çfarёdo
detyrimi qё ka marrё pёrsipёr nё bazё tё dispozitave tё Konventёs pёr Parandalimin dhe
Ndjekjen e Krimit tё Gjenocidit.
4. Çdo i dёnuar me vdekje ka tё drejtё tё kёrkojё falje ose zëvendësim tё dёnimit.
Amnistia, falja ose zëvendësimi i dёnimit me vdekje mund tё jepen nё tё gjitha rastet.
5. Dёnimi me vdekje nuk mund tё jepet pёr krimet e kryera nga personat nёn 18 vjeç dhe
nuk mund tё zbatohet ndaj grave shtatzёna.
6. Asnjё dispozitё e kёtij neni nuk mund tё shfrytëzohet pёr tё vonuar ose pёr tё ndaluar
heqjen e dёnimit kapital nga njё shtet palё i kёtij Pakti.
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Neni 7
Askush nuk duhet t'i nёnshtrohet torturёs dhe as dёnimeve ose trajtimeve mizore,
çnjerёzore e poshtëruese. Nё veçanti, askush nuk duhet t'i nёnshtrohet njё eksperimenti
mjekёsor ose shkencor pa pёlqimin e tij tё lirё.
Neni 8
1. Askush nuk duhet tё mbahet nё robëri; robëria dhe tregtia me robër janё tё ndaluara
nё tё gjitha format e tyre:
2. Askush nuk duhet tё mbahet nё njё gjendje nёnshtrimi,
3. (a) Askush nuk duhet tё shtrёngohet tё kryejё punё tё detyruar ose tё detyrueshme;
(b) Paragrafi 3 (a) nuk duhet tё interpretohet asisoj sikur ndalon vuajtjen e dënimit me
punë të detyruar të dhënë nga një gjykatë kompetente, nё ato vende ku disa krime
ndёshkohen me burgim tё shoqёruar me punё tё detyruar;
(c) Nё kuptim tё kёtij paragrafi, termi "punё e detyruar ose e detyrueshme" nuk
konsiderohet:
(i) Çdo punё ose shёrbim që nuk është përmendur nё nёnparagrafin (b), qё
kёrkohet normalisht tё kryhet nga njё person i burgosur nё bazё tё njё vendimi gjyqёsor
tё rregullt ose nga një person i cili ёshtё liruar me kusht;
(ii) Çdo shёrbim me karakter ushtarak dhe, nё vendet ku njihet kundёrshtimi i
ndёrgjegjes, çdo shёrbim kombёtar qё kёrkohet në bazë të ligjit nga kundёrshtuesit e
ndёrgjegjes;
(iii) Çdo shёrbim qё kёrkohet nё raste të jashtëzakonshme ose tё fatkeqёsive qё
rrezikojnё jetёn ose mirёqenien e bashkёsisё;
(iv) Çdo punё ose shёrbim qё bёn pjesё nё detyrimet qytetare normale.
Neni 9
1. Secili ka tё drejtёn e lirisё dhe tё sigurisё së personit të tij. Askush nuk duhet tё jetë
objekt i njё arrestimi ose burgimi arbitrar. Askush nuk duhet tё privohet nga liria, përveç
pёr arsye dhe nё pёrputhje me procedurën e parashikuar me ligj.
2. Çdo person i arrestuar duhet tё informohet, nё çastin e arrestimit, pёr arsyet e
arrestimit dhe menjёherё duhet tё njoftohet lidhur me çdo akuzё qё bёhet kundёr tij.
3. Çdo person i arrestuar ose i ndaluar pёr shkak tё njё vepre penale duhet tё nxirret, pa
vonesë, pёrpara njё gjykatёsi ose ndonjё zyrtari tjetёr tё autorizuar me ligj pёr ushtrimin e
funksioneve gjyqёsore dhe duhet tё gjykohet brenda njё afati tё arsyeshёm ose tё lirohet.
Ndalimi i personave tё cilët presin tё gjykohen nuk duhet tё jetё rregull i pёrgjithshёm, por
lirimi mund tё kushtёzohet me garanci pёr tё siguruar daljen e tё interesuarit para gjyqit,
në cilëndo fazë tjetër të procedurës gjyqësore, dhe po qe se paraqitet nevoja, edhe pёr
ekzekutimin e gjykimit.
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4. Çdo person qё privohet nga liria e tij me masa arrestimi ose ndalimi ka tё drejtё ankese
nё njё gjykatё me qёllim qё kjo tё vendosё, pa vonesё, lidhur me ligjshmёrinё e masёs sё
ndalimit dhe tё urdhёrojё lirimin e tij nё qoftё se ndalimi ёshtё i paligjshёm.
5. Çdo person qё ёshtё viktimё e njё arrestimi ose ndalimi tё paligjshёm ka tё drejtё
dёmshpёrblimi.
Neni 10
1. Të gjithë personat e privuar nga liria, duhet tё trajtohen me humanizёm dhe respekt pёr
dinjitetin e lindur tё njeriut.
2.
(a) Personat e akuzuar, pёrveç nё rrethana tё jashtёzakonshme, duhet tё ndahen nga
personat e dёnuar dhe duhet tё kenë një trajtim tё ndryshёm e tё pёrshtatshёm pёr
pozitën e tyre si persona qё nuk janё tё dёnuar.
(b) Tё miturit e akuzuar duhet tё ndahen nga tё rriturit dhe lidhur me rastin e tyre duhet tё
vendoset sa mё shpejt qё tё jetё e mundur.
3. Sistemi ndёshkimor – korrektues pёrmban njё trajtim tё tё dёnuarёve qё ka pёr qёllim
thelbёsor riedukimin dhe riintegrimin e tyre nё shoqёri. Tё miturit keqbёrёs duhet tё
ndahen nga tё rriturit dhe t‟i nënshtrohen njё regjimi qё t'i pёrshtatet moshёs dhe pozitёs
sё tyre juridike.
Neni 11
Askush nuk duhet tё burgoset pёr tё vetmen arsye se nuk ёshtё nё gjendje tё shlyejё njё
detyrim tё kontraktuar.
Neni 12
1. Secili qё ndodhet ligjёrisht nё territorin e njё shteti ka tё drejtё tё lëvizë lirisht brenda
këtij territori si dhe tё zgjedhё lirisht vendbanimin e tij.
2. Secili ёshtё i lirё tё braktisë cilindo vend, duke pёrfshirё edhe vendin e tij.
3. Tё drejtat e sipёrpёrmendura mund tё kufizohen vetёm kur kjo parashikohet me ligj,
dhe kur ёshtё e nevojshme pёr tё mbrojtur sigurinё kombёtare, rendin publik, shёndetin
ose moralin publik ose tё drejtat dhe liritё e tё tjerёve, si dhe kur kёto kufizime janё nё
pёrputhje me tё drejtat e tjera tё njohura në këtë Pakt.
4. Askush nuk duhet tё privohet arbitrarisht nga e drejta pёr tё hyrё nё vendin e tij.
Neni 13
Njё i huaj qё ndodhet ligjёrisht nё territorin e njё shteti palё tё kёtij Pakti mund tё dёbohet
nga ai shtet vetёm sipas vendimit të marrё nё bazё tё ligjit dhe me pёrjashtim tё rasteve
kur arsyet e forta lidhur me sigurinё kombёtare nuk e lejojnё njё gjё tё tillё, atij duhet t'i
100

jepet mundёsia tё parashtrojё arsyet kundёr dёbimit tё tij dhe tё kёrkojё shqyrtimin e
çёshtjes sё tij nga njё organ kompetent ose nga njё a mё shumё persona tё caktuar
posaçёrisht nga ky organ, duke qenё i pёrfaqёsuar aty edhe ai vetё.
Neni 14
1. Tё gjithё janё tё barabartё pёrpara gjykatave dhe organeve tё drejtёsisё. Çdo person
ka tё drejtё qё çёshtja e tij tё trajtohet me paanёsi dhe publikisht nga njё gjykatё
kompetente, e pavarur dhe e paanshme, e ngritur sipas ligjit, qё do tё vendosё qoftё pёr
përcaktimin e çdo akuze tё karakterit penal qё drejtohet kundёr tij, qoftё pёr konfliktet
lidhur me tё drejtat dhe detyrimet e tij nё fushёn civile. Shtypi dhe publiku mund të
largohen gjatё gjithё procesit ose të njё pjese tё tij, qoftё kur e kёrkon interesi i sjelljes sё
moralshme, i rendit publik ose i sigurisё kombёtare nё njё shoqёri demokratike, ose kur e
kёrkon interesi i jetёs private tё palёve, qoftё edhe kur gjykata e quan krejtёsisht tё
domosdoshme nё qoftё se, pёr disa rrethana tё veçanta tё çёshtjes, publiciteti mund tё
dёmtonte interesat e drejtёsisё; megjithatё çdo gjykim i dhёnё nё çёshtjen penale ose
civile do tё jetё publik, me pёrjashtim tё rasteve kur interesi i tё miturve kёrkon ndryshe
ose nё qoftё se procesi ka tё bёjё me mosmarrёveshje martesore ose me kujdestarinё e
fёmijёve.
2. Secili person i akuzuar pёr njё vepёr penale ka tё drejtё tё konsiderohet i pafajshёm
derisa fajёsia e tij tё provohet në përputhje me ligjin.
3. Secili person i akuzuar për njё vepёr penale ka tё drejtё plotësisht të barabartë tё ketё
kёto garanci minimale:
(a) Tё informohet menjëherë dhe në mënyrë të hollësishme, në një gjuhë të cilën ai e
kupton, lidhur me natyrёn dhe shkakun e akuzёs qё ngrihet kundёr tij;
(b) Tё ketё kohё dhe mundёsi tё mjaftueshme pёr tё pёrgatitur mbrojtjen dhe tё
komunikojё me njё avokat tё zgjedhur prej tij;
(c) Tё gjykohet pa vonesё tё tepruar.
(ç) Tё jetё i pranishёm gjatё procesit dhe tё mbrohet vetё ose nëpërmjet njё mbrojtёsi tё
zgjedhur prej tij; nё qoftё se nuk ka mbrojtje, duhet tё informohet pёr tё drejtёn e tij qё tё
ketё njё tё tillё dhe, kurdoherё qё e kёrkon interesi i drejtёsisё, atij duhet t'i caktohet njё
mbrojtje falas në cilindo rast të tillë nёse ai nuk ka mjete pёr tё paguar;
(d) Tё marrë në pyetje ose të kёrkojё tё merren nё pyetje dёshmitarёt kundër tij dhe tё
sillen nё gjyq e tё merren në pyetje dёshmitarёt e mbrojtjes në emër të tij nё tё njёjtat
kushte sikurse edhe dёshmitarёt kundër tij;
(dh) Tё ketё ndihmёn falas tё njё pёrkthyesi nё qoftё se nuk kupton ose nuk flet gjuhёn
qё pёrdoret nё gjyq;
(e) Tё mos shtrёngohet tё dёshmojё kundёr vetvetes ose tё pranojë se ёshtё fajtor.
(4) Procedura qё zbatohet pёr tё miturit tё cilёt nuk kanё arritur ende moshёn madhore,
nё rast se kanё tё bёjnё me ligjin penal, duhet tё marrё parasysh moshёn e tyre dhe
interesin qё paraqet riedukimi i tyre.
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(5) Çdo person i shpallur fajtor pёr njё vepёr penale ka tё drejtё tё kёrkojё qё shpallja e tij
fajtor dhe dёnimi i tij tё shqyrtohen nga njё instancё gjyqёsore mё e lartё, nё pёrputhje
me ligjin.
(6) Kur njё person më në fund dënohet dhe kur ky dёnim penal definitiv anulohet mё vonё
ose kur jepet falje pёr arsye se njё fakt i ri ose një fakt i rizbuluar provon se ёshtё bёrё njё
gabim gjyqёor, personi qё ka pёsuar si rezultat i këtij dënimi do tё dёmshpёrblehet nё
pёrputhje me ligjin, me pёrjashtim tё rasteve kur provohet se mospёrmendja e faktit tё
panjohur nё kohёn e duhur i detyrohet atij vetё tёrёsisht ose pjesёrisht.
(7) Askush nuk mund tё ndiqet ose tё ndёshkohet pёr njё vepёr për të cilën ai ёshtё
dёnuar ose liruar njёherё nё pёrputhje me ligjin dhe procedurёn penale tё çdo vendi.
Neni 15
1. Askush nuk duhet të dënohet pёr veprime ose mosveprime tё cilat nuk kanë qenë
vepra penale sipas tё drejtёs kombёtare ose ndёrkombёtare nё kohёn kur janё kryer. Po
ashtu nuk duhet tё jepet njё dёnim mё i rёndё se ai qё mund tё zbatohej nё kohёn kur
ёshtё kryer vepra penale. Nё qoftё se mё vonё, pas kryerjes sё veprёs, ligji parashikon
njё dёnim mё tё lehtё, keqbёrёsi duhet tё pёrfitojё nga kjo.
2. Asgjё nё kёtё nen nuk duhet interpretuar asisoj sikur ёshtё kundёr gjykimit, ose
ndёshkimit tё çdo personi pёr veprime ose mosveprime tё cilat, nё kohёn kur janё kryer,
janё cilёsuar si vepra penale sipas parimeve tё pёrgjithshme tё sё drejtёs tё njohura nga
bashkёsia ndёrkombёtare.
Neni 16
Secili ka tё drejtё t'i njihet personaliteti juridik kudo qoftё.
Neni 17
1. Askush nuk duhet tё jetё objekt i ndёrhyrjeve arbitrare ose tё paligjshme nё jetёn e tij
private, nё familje, në shtëpi ose letёrkёmbim, e as duhet t‟i shkelet nderi dhe reputacioni
i tij nё mёnyrё tё paligjshme.
2. Secili ka tё drejtё tё ketё mbrojtje ligjore kundёr ndёrhyrjeve dhe shkeljeve tё tilla.
Neni 18
1. Secili ka tё drejtёn e lirisё sё mendimit, ndёrgjegjes dhe fesё. Kjo e drejtё pёrfshin
lirinё pёr tё pasur ose pёr tё adoptuar njё fe ose njё besim prej tij, si dhe lirinё pёr tё
manifestuar fenё apo besimin e vet, qoftë individualisht apo sё bashku me tё tjerёt, si
publikisht ashtu edhe privatisht, nёpёrmjet kultit dhe kryerjes sё riteve, praktikave dhe
arsimit.
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2. Askush nuk duhet t'i nёnshtrohet ndonjё shtrёngimi qё do të mund tё prekte lirinё e tij
pёr tё pasur ose pёr tё adoptuar njё fe ose njё besim tё zgjedhur prej tij.
3. Liria e manifestimit të fesё apo të besimit të vet mund tё bёhet objekt vetёm i
kufizimeve tё parapara me ligj dhe qё janё tё domosdoshme pёr mbrojtjen e sigurisё, tё
rendit e tё shёndetit publik, ose tё moralit apo të lirive dhe tё drejtave themelore tё tё
tjerёve.
4. Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё respektojnё lirinё e prindёrve dhe, kur ёshtё e
zbatueshme, tё kujdestarёve tё ligjshёm pёr tё siguruar edukimin fetar dhe moral tё
fёmijёve tё tyre nё pёrputhje me bindjet e tyre.
Neni 19
1. Secili duhet të ketë të drejtën e opinionit pa ndonjë ndërhyrje.
2. Secili duhet të ketë të drejtën e lirisё sё shprehjes; kjo e drejtё pёrfshin lirinё e kёrkimit,
marrjes dhe pёrhapjes sё informacioneve dhe ideve tё tё gjitha llojeve, pavarёsisht nga
kufijtё, qoftё me gojё, me shkrim, nё formё tё shtypur ose artistike, ose me çdo mjet tjetёr
tё zgjedhur prej tij.
3. Ushtrimi i lirive tё parashikuara nё paragrafin 2 tё këtij neni, nёnkupton detyra dhe
përgjegjёsi tё posaçme. Pёr rrjedhojё ai mund t'u nёnshtrohet disa kufizimeve tё cilat
duhet tё pёrcaktohen shprehimisht me ligj dhe tё jenё tё domosdoshme:
(a) Pёr respektimin e tё drejtave ose tё reputacionit tё tё tjerёve;
(b) Pёr mbrojtjen e sigurisё kombёtare, tё rendit publik, tё shёndetit ose tё moralit publik.
Neni 20
1. Çdo propagandё nё favor tё luftёs ndalohet me ligj.
2. Çdo thirrje pёr urrejtje kombёtare, racore ose fetare qё pёrbёn nxitjen pёr diskriminim,
armiqёsi dhe dhunё ndalohet me ligj.
Neni 21
Njihet e drejta e mbledhjes paqësore. Ushtrimi i kёsaj tё drejte mund tё jetё objekt vetёm i
kufizimeve qё diktohen sipas ligjit dhe qё janё tё nevojshme nё njё shoqёri demokratike,
nё interes tё sigurisё kombёtare, tё qetёsisё dhe rendit publik, ose pёr tё mbrojtur
shёndetin ose moralin publik, apo tё drejtat dhe liritё e tё tjerёve.
Neni 22
1. Secili person ka tё drejtё tё bashkohet lirisht me tё tjerёt, duke pёrfshirё tё drejtёn pёr
tё formuar sindikata dhe pёr tё marrё pjesё nё to pёr mbrojtjen e interesave tё veta.
2. Ushtrimi i kёsaj tё drejte mund tё jetё objekt vetёm i kufizimeve qё parashikohen me
ligj dhe qё janё tё nevojshme nё njё shoqёri demokratike në interes tё sigurisё
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kombёtare, qetёsisё dhe rendit publik, ose pёr tё mbrojtur shёndetin ose moralin publik
apo tё drejtat dhe liritё e tё tjerёve. Ky nen nuk ndalon kufizimet ligjore pёr ushtrimin e
kёsaj tё drejte nga anёtarёt e forcave tё armatosura dhe tё policisё.
3. Asnjё dispozitё e kёtij neni nuk i autorizon shtetet palё tё Konventёs sё vitit 1948 tё
Organizatёs Ndёrkombёtare tё Punёs lidhur me lirinё e bashkimit dhe me mbrojtjen e sё
drejtёs së organizimit për të marrë masa legjislative qё mund tё shkelin ose zbatojnё ligjin
asisoj qё cenojnë garancitё e parashikuara me Konventёn e pёrmendur.
Neni 23
1. Familja ёshtё njësi e natyrshme dhe themelore e shoqёrisё dhe ka tё drejtё tё ketё
mbrojtjen e shoqёrisё dhe tё shtetit.
2. E drejta e burrit dhe gruas pёr t'u martuar dhe pёr tё formuar familje duhet të njihet
duke filluar nga mosha e pjekurisë.
3. Asnjё martesё nuk duhet tё lidhet pa pёlqimin e lirё dhe tё plotё tё bashkёshortёve tё
ardhshёm.
4. Shtetet palё tё kёtij Pakti marrin masa tё pёrshtatshme pёr tё siguruar barazinё e tё
drejtave dhe tё pёrgjegjёsive tё bashkёshortёve lidhur me martesёn, gjatё martesёs dhe
me rastin e prishjes sё saj. Nё rastet e prishjes sё martesёs, do tё merren masa me
qёllim qё fёmijёve t'u sigurohet mbrojtja e nevojshme.
Neni 24
1. Çdo fёmijё, pa asnjё dallim tё bazuar nё racё, ngjyrё, seks, gjuhё, fe, origjinё
kombёtare apo shoqёrore, pasuri apo lindje, ka tё drejtё tё ketё masat e atilla të mbrojtjes
qё kёrkon gjendja e tij si i mitur nga ana e familjes sё tij, shoqёrisё dhe shtetit, tё cilёt
duhet tё marrin masa pёr kёtё qёllim.
2. Çdo fёmijё duhet tё regjistrohet menjёherё pas lindjes dhe tё ketё njё emёr.
3. Çdo fёmijё ka tё drejtёn e njё shtetёsie.
Neni 25
Çdo qytetar ka tё drejtё dhe mundёsi, qё pa asnjё nga dallimet e pёrmendura nё nenin 2
dhe pa kufizime tё paarsyeshme:
(a) Tё marrё pjesё nё drejtimin e punёve publike, qoftё drejtpёrsёdrejti ose nёpërmjet
pёrfaqёsuesve tё zgjedhur lirisht;
(b) Tё votojё dhe tё zgjedhet gjatё zgjedhjeve të vërteta tё herёpashershme, me votim tё
pёrgjithshёm dhe tё barabartё dhe me vota tё fshehta, tё cilat sigurojnё shprehjen e lirё
tё vullnetit tё zgjedhёsve;
(c) Tё pranohet, nё kushte tё pёrgjithshme barazie, pёr tё ushtruar funksione publike në
vendin e tij.
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Neni 26
Tё gjithё njerёzit janё tё barabartё pёrpara ligjit dhe kanё tё drejtё mbrojtjeje tё barabartё
tё ligjit pa kurrfarё dallimi. Lidhur me kёtё, ligji duhet tё ndalojё çdo diskriminim dhe tё
garantojё pёr tё gjithё, mbrojtje tё barabartё dhe efektive, kundёr çdo diskriminimi e
sidomos pёr shkak tё racёs, ngjyrёs, seksit, gjuhёs, fesё, opinionit politik dhe çdo opinioni
tjetёr, origjinёs kombёtare apo shoqёrore, pasurisё, lindjes ose çdo situate tjetёr.
Neni 27
Nё shtetet ku ekzistojnё pakica etnike, fetare ose gjuhёsore, personat qё u pёrkasin
kёtyre pakicave nuk duhet tё privohen nga e drejta qё tё kenё, sё bashku me pjesёtarёt e
tjerё tё grupit tё vet, jetёn e vet tё veçantё kulturore, tё predikojnё dhe tё praktikojnё fenё
e tyre ose tё pёrdorin gjuhёn e tyre.

PJESA E KATËRT
Neni 28
1. Krijohet njё Komitet i tё Drejtave tё Njeriut (nё tekstin e mёtejmё: "Komiteti"). Ky
Komitet pёrbёhet nga tetëmbëdhjetë anёtarё dhe do t‟i ushtrojё funksionet qё
pёrcaktohen si mё poshtё.
2. Komiteti pёrbёhet nga shtetas tё shteteve palё tё kёtij Pakti, tё cilёt duhet tё jenё
personalitete me moral tё lartё dhe me njё kompetencё tё njohur nё fushёn e tё drejtave
tё njeriut. Do tё kihet parasysh rёndёsia qё paraqet pjesёmarrja nё punimet e Komitetit e
disa personave me pёrvojё juridike.
3. Anëtarёt e Komitetit zgjedhen dhe marrin pjesё nё tё nё cilёsi vetjake.
Neni 29
1. Anёtarёt e Komitetit zgjedhen me votim tё fshehtё nga njё listё e personave tё cilёt
përmbushin kushtet e parashikuara nё nenin 28 dhe qё propozohen pёr kёtё qёllim nga
shtetet palё tё kёtij Pakti.
2. Çdo shtet palё i kёtij Pakti mund tё propozojё tё shumtёn dy kandidatё. Kёta duhet tё
jenё shtetas tё shtetit qё i propozon.
3. I njёjti person mund tё propozohet sёrish.
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Neni 30
1. Zgjedhjet e para duhet të mbahen jo mё vonё se gjashtё muaj pas datёs sё hyrjes sё
kёtij Pakti nё fuqi.
2. Jo mё pak se katёr muaj para datёs sё çdo zgjedhjeje pёr Komitet, pёrveç zgjedhjes
me qёllim tё plotёsimit tё njё vendi tё lirё tё deklaruar nё pёrputhje me nenin 34, Sekretari
i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara fton me shkrim shtetet palë të
këtij Pakti t‟i caktojnë, brenda tre muajve, kandidatët e tyre për anëtarë të Komitetit.
3. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara harton listën
alfabetike të tё gjithë kanditatëve që janë propozuar nё kёtё mёnyrё duke i treguar shetet
palë që i kanë propozuar dhe kёtё ua dërgon sheteve palë të këtij Pakti, jo më vonë se
një muaj para datës se çdo zgjedhjeje.
4. Zgjedhja e anëtarëve të Komitetit bëhet nё një mbledhje të shteteve palë të këtij Pakti
të thirrur nga Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara në selinë
e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë mbledhje, ku kuorumi përbëhet nga dy
të tretat e shteteve palë të këtij Pakti, anëtarё të Komitetit zgjedhen kandidatët të cilët
fitojnë numrin më të madh të votave dhe shumicën absolute të votave të përfaqësuesve
të shteteve palë të pranishëm dhe qё votojnё.
Neni 31
1. Komiteti nuk mund tё ketё mё shumё se njё shtetas tё njё shteti tё vetëm.
2. Me rastin e zgjedhjeve në Komitet, duhet të kihet parasysh shpërndarja gjeografike e
drejtë dhe pёrfaqёsimi i formave tё ndryshme tё qytetёrimit si dhe i sistemeve juridike
kryesore.
Neni 32
1. Anёtarёt e Komitetit zgjedhen pёr një mandat prej katёr vitesh. Ata mund tё rizgjedhen
po qe se propozohen sёrish. Megjithatë, mandati i nëntë prej anëtarëve të zgjedhur në
zgjedhjen e parë mbaron pas dy viteve; menjëherë pas zgjedhjes se parë, kryesuesi i
mbledhjes, siç përmendet në nenin 30, paragrafin 4, i hedh në short emrat e këtyre nëntë
anëtarëve.
2. Në mbarim të mandatit, zgjedhjet mbahen në përputhje me dispozitat e neneve
paraprake të kësaj pjese të Paktit.
Neni 33
1. Në qoftё se, sipas mendimit unanim të anёtarёve të tjerё, njё anёtar i Komitetit tashmё
nuk i ushtron funksionet e tij pёr ndonjё arsye tjetёr qё nuk është mungesë e karakterit tё
pёrkohshёm, kryetari i Komitetit informon për këtë Sekretarin e Pёrgjithshёm tё
Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara, i cili e shpall tё lirё vendin e anёtarit nё f]alё.
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2. Nё rastin e vdejkjes ose të dhënies së dorëheqjes së një anëtari të Komitetit, kryetari
informon Sekretarin e Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara, i cili ia
shpall vendin tё lirё qё nga data e vdekjes, apo nga data kur dorёheqja hyn nё fuqi.
Neni 34
1. Kur njё vend shpallet i lirё në përputhje me nenin 33 dhe nё qoftё se mandati i anёtarit
qё duhet zёvendёsuar nuk mbaron brenda gjashtё muajve nga data kur ky vend shpallet i
lirё, Sekretari i Pёrgjithshëm i Kombeve tё Bashkuara njofton pёr kёtё të gjitha shtetet
palё tё kёtij Pakti, tё cilat brenda njё afati prej dy muajve mund tё caktojnё kandidatin e
tyre nё pёrputhje me nenin 29 pёr tё plotёsuar vendin e lirё.
2. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara harton listёn
alfabetike tё personave qё janё propozuar në atë mënyrë dhe ua komunikon atё shteteve
palё tё kёtij Pakti. Zgjedhjet për të plotёsuar vendin e lirё bёhen nё pёrputhje me
dispozitat pёrkatёse tё kёsaj pjese tё Paktit.
3. Një anёtar i Komitetit i zgjedhur pёr njё vend qё ёshtё shpallur i lirё nё pёrputhje me
nenin 33 merr pjesё nё punёn e Komitetit deri nё datёn e mbarimit tё mandatit tё anёtarit
qё ka lёnё vendin e lirё nё pёrputhje me dispozitat e nenit tё sipёrpёrmendur.
Neni 35
Anёtarёt e Komitetit, me miratimin e Asamblesё sё Pёrgjithshme tё Kombeve tё
Bashkuara, marrin shpёrblim nga burimet e Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara nё
kushtet qё i pёrcakton Asambleja e Pёrgjithshme dhe sipas rёndёsisё sё funksioneve tё
Komitetit.
Neni 36
Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatës sё Kombeve tё Bashkuara vё nё dispozicion tё
Komitetit, personelin dhe pajisjet materiale qё i nevojiten pёr tё kryer nё mёnyrё efektive
funksionet qё i janё besuar nё bazё tё kёtij Pakti.
Neni 37
1. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatës sё Kombeve tё Bashkuara thёrret anёtarёt e
Komitetit nё Selinё e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara pёr mbledhjen e parё.
2. Pas mbledhjes sё parё, Komiteti mblidhet kurdoherё qё parashikohet me rregulloren e
tij tё brendshme.
3. Mbledhjet e Komitetit mbahen zakonisht nё Selinё e Organizatës sё Kombeve tё
Bashkuara ose nё Zyrёn e Kombeve tё Bashkuara nё Gjenevё.
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Neni 38
Çdo anёtar i Komitetit duhet, para se tё marrё detyrёn, tё zotohet publikisht dhe
solemnisht se do t'i kryejё funksionet e tij me paanёsi dhe me ndёrgjegje tё plotё.
Neni 39
1. Komiteti zgjedh byronë e tij për dy vite. Anëtarët e byrosë mund tё rizgjedhen.
2. Komiteti harton vetё rregulloren e tij tё brendshme; megjithatё rregullorja duhet tё
pёrmbajё, ndёr tё tjera, kёto dispozita:
(a) Kuorumi pёrbёhet nga dymbëdhjetë anёtarё;
(b) Vendimet e Komitetit merren me shumicёn e anёtarёve tё pranishёm.
Neni 40
1. Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё paraqesin raporte lidhur me masat qё i kanё
marrё pёr t'u dhёnë efekt tё drejtave të njohura në këtë Pakt si dhe lidhur me rezultatet e
arritura në realizimin e kёtyre të drejtave:
(a) Brenda një viti duke filluar nga hyrja e këtij Pakti në fuqi, për çdo shtet palë të
interesuar;
(b) Pastaj, kurdoherё qё Komiteti do të bëjë kёrkesё.
2. Të gjitha raportet do t'i drejtohen Sekretarit të Përgjithshёm të Organizatës sё
Kombeve të Bashkuara, i cili do t'ia kalojё Komitetit për shqyrtim. Raportet duhet të
tregojnë, në rast nevoje, faktorёt dhe vёshtirёsitё që ndikojnё nё zbatimin e këtij Pakti.
3. Sekretari i Përgjithshёm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara mundet, pasi të
konsultohet me Komitetin, t'u dёrgojё organizatave të specializuara të interesuara nga një
kopje të atyre pjesёve të raportit që mund të kenë lidhje me fushёn e kompetencёs së
tyre.
4. Komiteti shqyrton raportet e paraqitura nga shtetet palë të këtij Pakti. Ky Komitet u
dёrgon raportet e tij shteteve palë, si dhe vёrejtje të përgjithshme që i quan të nevojshme.
Komiteti mund t'ia dёrgojё po ashtu Kёshillit Ekonomik e Shoqëror këto vёrejtje bashkё
me kopjet e raporteve që i ka marrё nga shtetet palë të këtij Pakti.
5. Shtetet palë të këtij Pakti mund t'i paraqesin Komitetit komentet e tyre lidhur me çdo
vёrejtje që do të bёhej në përputhje me paragrafin 4 të këtij neni.
Neni 41
1. Një shtet palë i këtij Pakti, në bazë të këtij neni, mund të deklarojë, kurdoherё, se njeh
kompetencёn e Komitetit për të marrë dhe shqyrtuar kumtimet me anën e të cilave një
shtet palë pohon se një tjetёr shtet palë nuk përmbush detyrimet e tij në bazë të këtij
Pakti. Kumtimet e paraqitura në bazë të këtij neni mund të merren e të shqyrtohen vetёm
kur t‟i paraqet një shtet palë, i cili ka bërë një deklaratё me anën e sё cilёs ai njeh
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kompetencёn e Komitetit. Komiteti nuk pranon asnjё kumtim që ka të bëjë me një shtet
palë i cili nuk ka dhënë një deklaratё të tillё. Për kumtimet e pranuara, në bazë të këtij
neni, zbatohet procedura e mëposhtme:
(a) Në qoftё se një shtet palë i këtij Pakti konsideron se një shtet tjetёr palë i këtij Pakti
nuk i zbaton dispozitat e tij, ai mund t‟ia tёrheqё vemendjen kёtij shteti, me një kumtim me
shkrim, lidhur me këtë çёshtje. Brenda tre muajve nga data e marrjes sё kumtimit, shteti
tё cilit i ёshtё dёrguar kumtimi do t'ia dёrgojё shtetit nga i cili ka marrё kumtimin
shpjegimet e rastit ose çdo deklaratё tjetёr me shkrim për sqarimin e çёshtjes të cilat
duhet të përmbajnë, për aq sa është e mundur dhe e dobishme, të dhёna lidhur me
rregullat e procedurёs dhe me mjetet juridike qoftё të përdorura, qoftë në vazhdim apo
qoftë ende të hapura.
(b) Në qoftё se brenda gjashtё muajve, duke filluar nga data e marrjes sё kumtimit
nismëtar nga shteti tё cilit i ёshtё dёrguar, çёshtja nuk zgjidhet duke kёnaqur të dy shtetet
palë të interesuara, si njёri ashtu dhe tjetri kanë të drejtё t'ia parashtrojnë atё Komitetit,
duke i drejtuar një kumtim si Komitetit ashtu edhe shtetit tjetёr të interesuar.
(c) Komiteti mund të shqyrtojё një çështje vetёm pasi tё jetё siguruar se janё pёrdorur
dhe shteruar të gjitha mjetet e brendshme juridike dhe të disponueshme, në përputhje me
parimet e sё drejtёs ndёrkombёtare të njohura pёrgjithёsisht. Ky rregull nuk zbatohet në
rastet kur procedurat sipas mjetit juridik i kalojnë afatet e arsyeshme.
(ç) Komiteti i mban mbledhjet me dyer të mbyllura kur shqyrton informacionet e
parashikuara nga ky nen.
(d) Sipas kushtit tё dispozitave tё nёnparagrafit (c), Komiteti ua vё nё dispozicion
shёrbimet e tij vullnetmira shteteve palë të interesuara, me qёllim që të arrihet një zgjidhje
me mirёkuptim të çёshtjes mbi bazën e respektimit të të drejtave dhe të lirive themelore të
njeriut, ashtu siç i njeh ky Pakt.
(dh) Për çdo çёshtje që i ёshtё paraqitur për shqyrtim, Komiteti mund t'u kёrkojё shteteve
palë të interesuara që përmenden në nёnparagrafin (b) t'i japin çdo informatё lidhur me
këtë çёshtje.
(e) Shtetet palë të interesuara që përmenden në nёnparagrafin (b), kanë të drejtё të
përfaqёsohen gjatё shqyrtimit të çёshtjes në Komitet si dhe t‟i paraqesin vёrejtjet e tyre
me shkrim ose me gojё, në një formё a në një tjetër.
(ё) Komiteti duhet të paraqesё një raport brenda dymbëdhjetë muajve duke filluar nga
dita kur ka marrё njoftimin siç përmendet në nёnparagrafin (b):
(i) Në qoftё se është arritur një zgjidhje në përputhje me nёnparagrafin (e),
Komiteti, në raportin e tij, kufizohet me një parashtresё të shkurtёr të fakteve dhe të
zgjidhjes sё arritur.
(ii) Në qoftë se nuk është arritur ndonjё zgjidhje në përputhje me nënparagrafin
(d), Komiteti në raportin e tij kufizohet me një parashtresё të shkurtёr të fakteve; teksti i
vёrejtjeve me shkrim dhe procesverbali i vёrejtjeve me gojё të bёra nga shtetet palë të
interesuara i bashkёngjiten raportit. Për çdo çështje, raporti u dёrgohet të gjitha shteteve
palë të interesuara.
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2. Dispozitat e këtij neni do të hyjnë në fuqi kur dhjetё shtete palë të këtij Pakti do të japin
deklaratat e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni. Këto deklarata depozitohen nga
shtetet palë pranë Sekretarit të Përgjithshёm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara, i
cili u dёrgon nga një kopje shteteve të tjera palë. Një deklaratë mund të tёrhiqet
kurdoherë me anë të një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshёm. Kjo tёrheqje nuk
paragjykon shqyrtimin e ndonjё çёshtjeje që mund të jetё objekt i një njoftimi që është
dёrguar sipas këtij neni; asnjё njoftim tjetёr i një shteti palë nuk do të pranohet pasi
Sekretari i Përgjithshëm të ketë marrё njoftimin për tёrheqjen e deklaratёs, me përjashtim
të rasteve kur shteti palë i interesuar ka dhënë një deklaratё të re.
Neni 42
1. (a) Në qoftë se një çështje që i parashtrohet Komitetit në përputhje me nenin 41 nuk
zgjidhet në një mёnyrё të kёnaqshme pёr shtetet palë të interesuara, Komiteti mundet që,
me pёlqimin paraprak të shteteve palë të interesuara, të caktojё një Komision ad hoc tё
Pajtimit (nё tekstin e mёtejmё: “Komisioni”). Komisioni vё shёrbimet e tij vullnetmira në
dispozicion të shteteve palë të interesuara, me qёllim që të arrihet një zgjidhje e çёshtjes
me mirёkuptim, mbi bazën e respektimit të këtij Pakti;
(b) Komisioni përbёhet nga pesё anëtarё të cilët janë të pranueshëm për shtetet palë të
interesuara. Në qoftë se shtetet palë të interesuara nuk arrijnë një marrёveshje për të
gjithё ose një pjesё të përbёrjes sё Komisionit brenda tre muajve, anëtarёt e Komisionit
lidhur me të cilёt nuk është arritur marrёveshja, zgjedhen me votim të fshehtё midis
anëtarёve të Komitetit me shumicёn e dy të tretave të votave të anëtarёve të Komitetit.
2. Anëtarёt e komisionit marrin pjesё në të në cilёsi vetjake. Ata nuk duhet të jenë shtetas
as të shteteve palë të interesuara, as të një shteti që nuk është palë i këtij Pakti, as të një
shteti që nuk ka dhënë deklaratёn e përmendur në nenin 41.
3. Komisioni zgjedh kryetarin e vet dhe miraton rregulloren e tij të brendshme.
4. Komisioni i mban mbledhjet e tij zakonisht në Selinë e Organizatës sё Kombeve të
Bashkuara ose në Zyrёn e Kombeve të Bashkuara në Gjenevё. Megjithatё, ai mund të
mblidhet në çdo vend tjetёr të përshtatshёm që mund të caktohet nga Komisioni duke u
konsultuar me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe me shtetet palë
të interesuara.
5. Sekretariati i parashikuar në nenin 36 u kryen shёrbime edhe komisioneve të caktuara
në bazë të këtij neni.
6. Informacionet që i mbledh dhe kontrollon Komiteti i vihen në dispozicion Komisionit dhe
Komisioni mund t'u kёrkojё shteteve palë të interesuara t'i japin çdo informacion
plotёsues që ka lidhje me çёshtjen.
7. Pasi e studion çёshtjen në të gjitha aspektet e saj, por gjithsesi jo më vonë se brenda
dymbëdhjetë muajve pasi të jetё parashtruar, Komisioni i paraqet një raport Kryetarit të
Komitetit, i cili ua dёrgon atё shteteve palë të interesuara.
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(a) Në qoftë se Komisioni nuk mund të përfundojё shqyrtimin e çёshtjes brenda
dymbëdhjetë muajve, ai kufizohet duke treguar shkurtimisht në raportin e tij deri ku ka
arritur në shqyrtimin e saj;
(b) Në qoftë se çёshtja zgjidhet me mirёkuptim, mbi bazën e respektimit të të drejtave të
njeriut të njohura në këtë Pakt, Komisioni kufizohet duke treguar shkurtimisht në raportin
e tij faktet dhe mёnyrёn e zgjidhjes sё arritur;
(c) Në qoftë se nuk arrihet një zgjidhje, sipas kuptimit të nënparagrafit (b) Komisioni
përfshin në raportin e tij konkluzionet lidhur me të gjitha pikat që kanë të bёjnë me
çёshtjen që është objekt i debatit midis shteteve palë të interesuara si dhe konstatimet e
tij mbi mundёsinë për ta zgjidhur çёshtjen me mirëkuptim. Ky raport përmban po ashtu
vërejtjet me shkrim dhe një procesverbal të vërejtjeve me gojë që janë bërë nga shtetet
palë të interesuara.
(ç) Në qoftë se raporti i Komisionit u parashtrohet nё pёrputhje me paragrafin (c),
shteteve palë të interesuara ato njoftojnë Kryetarin e Komitetit, brenda tre muajve pas
marrjes se raportit, nëse pranojnë ose jo pёrmbajtjen e raportit të Komisionit.
8. Dispozitat e këtij neni nuk duhet kuptuar asisoj sikur prekin autorizimet e Komitetit siç
parashikohen në nenin 41.
9. Të gjitha shpenzimet e anëtarëve të Komisionit ndahen në mënyrë të barabartë midis
sheteve palë të interesuara mbi bazën e një preventivi të përcaktuar nga Sekretari i
Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.
10. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara është i autorizuar,
po qe se është e nevojshme, t‟u heqё shpenzimet anëtarëve të Komisionit para se t‟u
paguhen ato nga shetet palë të interesuara, në përputhje me paragrafin 9 të këtij neni.
Neni 43
Anëtarët e Komitetit dhe anëtarët e komisioneve ad hoc të pajtimit, që mund të emërohen
në përputhje me nenin 42, kanë të drejtё të gëzojnë lehtësitë, privilegjet dhe imunitetet që
u njihen ekspertëve që ngarkohen me mision nga Organizata e Kombeve të Bashkuara,
ashtu siç përcaktohen ato në seksionet përkatёse të Konventës për privilegjet dhe
imunitetet e Kombeve të Bashkuara.
Neni 44
Dispozitat lidhur me vënien në jetë të këtij Pakti zbatohen pa paragjykuar procedurat e
vendosura në fushën e të drejtave të njeriut sipas akteve kushtetuese dhe konventave të
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara dhe të institucioneve të specializuara; ato nuk
pengojnë shetet palë të përdorin procedura të tjera për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje
në përputhje me marrëveshjet e përgjithshme apo të veçanta ndërkombëtare që i lidhin.
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Neni 45
Komiteti i dërgon çdo vit Asamblesë sё Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara,
nëpërmjet Këshillit Ekonomik e Shoqëror një raport për punimet e tij.

PJESA E PESTË
Neni 46
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet interpretuar asisoj sikur shkel dispozitat e Kartës së
Kombeve të Bashkuara dhe të akteve kushtetuese të organizatave të specializuara që
përcaktojnë përgjegjësitë përkatëse të organeve të ndryshme të Organizatës se Kombeve
të Bashkuara dhe të organizatave të specializuara përsa u përket çështjeve që trajtohen
në këtë Pakt.
Neni 47
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet interpretuar asisoj sikur prek të drejtën e lindur e të gjithë
popujve për të përfituar dhe për të përdorur plotësisht dhe lirisht pasurinë dhe burimet e
tyre natyrore.

PJESA E GJASHTË
Neni 48
1. Ky Pakt është i hapur për nënshkrimin e çdo shteti anëtar të Kombeve të Bashkuara
ose anëtar i çdonjёrës prej organizatave të saj të specializuara, e çdo shteti palë në
Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare tё Drejtёsisё, si dhe e çdo shteti tjetёr që është ftuar
nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për t‟u bërë palë e këtij Pakti.
2. Ky Pakt i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë
Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
3. Ky Pakt do të jetë i hapur për aderimin e çdo shteti të përmendur në paragrafin 1 të
këtij Pakti.
4. Aderimi do të bëhet duke depozituar instrumentin e aderimit pranë Sekretarit të
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve tё Bashkuara.
5. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatës së Kombeve tё Bashkuara informon tё gjitha
shtetet tё cilat kanё nёnshkruar këtë Pakt ose kanë aderuar në të për depozitimin e çdo
instrumenti të ratifkimit ose të aderimit.
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Neni 49
1. Ky Pakt do të hyjë në fuqi tre muaj pas ditës së depozitimit, pranë Sekretarit të
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të instrumentit të tridhjetepestë
të ratifikimit ose tё aderimit.
2. Për secilin prej shteteve që do ta ratifikojnë këtë Pakt ose do të aderojnë në të pas
depozitimit të instrumentit të tridhjetepestë të ratifikimit ose të aderimit, Pakti do të hyjë në
fuqi tre muaj pas ditës sё depozitimit nga ky shtet të instrumentit të tij të ratifkimit ose tё
aderimit.
Neni 50
Dispozitat e këtij pakti janë të zbatueshme, pa asnjë kufizim ose përjashtim, për të gjitha
njësitë konsultative të shteteve federative.
Neni 51
1. Çdo shtet palë i këtij Pakti mund të propozojë një amendament dhe të depozitojë
tekstin pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Sekretari i Përgjithshëm ua transmeton atëherë të gjitha amendamendet e propozuara
shteteve palë të këtij Pakti duke u kërkuar që të shprehen nëse dëshirojnë të thirret njё
konferencë e shteteve palë për të shqyrtuar këto propozime dhe për të votuar për to. Në
qoftë se të paktën një e treta e shteteve deklarohen për thirrjen e Konferencës, Sekretari i
Përgjithshëm thërret Konferencën nën patronazhin e Organizatës së Kombeve të
Bashkuara. Çdo amendament i miratuar nga shumica e shteteve të pranishme dhe
votuese në Konferencë, i shtrohet për miratim edhe Asamblesë sё Përgjithshme të
Kombeve të Bashkuara.
2. Këto amendamente hyjnë në fuqi pasi t‟i ketë miratuar Asambleja e Përgjithshme e
Kombeve të Bashkuara dhe t‟i kenë pranuar, në përputhje me rregullat e tyre kushtetuese
përkatëse, një shumicë e dy tё tretave të shteteve palë të këtij Pakti.
3. Kur këto amendamente hyjnë në fuqi, ato bёhen të detyrueshme për shtetet palë që i
kanë pranuar, ndërsa shtetet e tjera palë mbeten të lidhura me dispozitat e këtij Pakti dhe
me çdo amendament tё mëparshëm që është pranuar prej tyre.
Neni 52
Pavarësisht nga njoftimet e parashikuara në nenin 48, paragrafin 5, Sekretari i
Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara do t‟i informojë të gjitha shtetet që
përmenden në paragrafin 1 të nenit në fjalë:
(a) Lidhur me nënshkrimet që janë dhënë në këtë Pakt dhe me instrumentet e ratifikimit e
të aderimit të depozituara në përputhje me nenin 48;
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(b) Lidhur me ditën në të cilën ky Pakt do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 49 dhe
ditën në të cilën do të hyjnë në fuqi amendamentet e parashikuara në nenin 51.
Neni 53
1. Ky Pakt, tekstet e të cilit në gjuhët angleze, kineze, spanjolle, frёnge dhe ruse janë
njësoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t‟u dërgojë nga
njё kopje të vërtetuar të këtij Pakti të gjitha shteteve që përmenden në nenin 48.
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PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT EKONOMIKE,
SHOQËRORE DHE KULTURORE
Shtetet palë të këtij Pakti,
 Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e
Kombeve të Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e tё drejtave të barabarta
e të patjetërsueshme të të gjithë pjesëtarëve të familjes njerëzore është themel i
lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë,
 Duke njohur se këto të drejta burojnë nga dinjiteti i lindur i njeriut,
 Duke njohur se, në përputhje me Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut,
ideali i njerëzve të lirë që gëzojnë lirinë nga frika dhe skamja, mund të realizohet
vetëm në qoftë se janë krijuar kushtet të cilat i lejojnë secilit të gëzojë të drejtat e
tij ekonomike, shoqërore e kulturore, si dhe të drejtat e tij civile dhe politike,
 Duke pasur parasysh se Karta e Kombeve të Bashkuara u ngarkon shteteve si
detyrë për tё nxitur respektimin universal dhe efektiv të të drejtave dhe tё lirive të
njeriut,
 Duke kuptuar faktin se individi ka detyra ndaj të tjerëve dhe ndaj kolektivitetit të
cilit i përket dhe se ai është përgjegjës për t‟i nxitur dhe respektuar të drejtat e
njohura në këtë Pakt,
U morën vesh për nenet e mëposhtme:

PJESA E PARË
Neni 1
1. Të gjithë popujt kanë të drejtën e vetëvendosjes. Në bazë të kësaj të drejte, ata
përcaktojnë lirisht statusin e tyre politik dhe ndjekin lirisht zhvillimin e tyre ekonomik,
shoqëror dhe kulturor.
2. Për të arritur qëllimet e tyre, të gjithë popujt mund t‟i disponojnë lirisht pasuritë dhe
burimet e tyre natyrore, pa cenuar kurrfarë detyrimesh që rrjedhin nga bashkëpunimi
ekonomik ndërkombëtar, që bazohet në parimin e përfitimit të ndërsjellë, dhe nga e drejta
ndërkombëtare. Një popull nuk mund të privohet nga mjetet e veta të jetesës në asnjë
rast.
3. Shtetet palë të këtij Pakti, duke përfshirë edhe ato që janë përgjegjëse për
administrimin e territoreve jovetëqeverisëse dhe të territoreve nën kujdestari, ndihmojnë
realizimin e së drejtës së popujve për vetëvendosje dhe respektojnë këtë të drejtë, në
përputhje me dispozitat e Kartës së Kombeve të Bashkuara.

115

PJESA E DYTË
Neni 2
1. Çdo shtet palë i këtij Pakti zotohet të veprojë, si nё mënyrë të vetvetishme ashtu edhe
nëpërmjet ndihmës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, sidomos atë ekonomik e teknik,
deri në maksimumin e burimeve të veta në dispozicion, për të siguruar progresivisht
ushtrimin e plotë të të drejtave të njohura nё kёtё Pakt me të gjitha mjetet e
përshtatshme, duke përfshirë sidomos miratimin e masave legjislative.
2. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të garantojnë që të drejtat e shpallura në këtë Pakt,
të ushtrohen pa kurrfarë diskriminimi të bazuar në racë, ngjyrë, seks, gjuhë, fe, opinion
politik ose çdo opinion tjetër, origjinë kombëtare a shoqërore, pasuri, lindje ose çdo
gjendje tjetër.
3. Vendet në zhvillim, duke pasur parasysh, ashtu si duhet, të drejtat e njeriut dhe
ekonominë e vet kombëtare, mund të përcaktojnë së në ç'masë do t‟i garantojnë të drejtat
ekonomike të njohura në këtë Pakt për ata persona të cilët nuk janë shtetas të tyre.
Neni 3
Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të sigurojnë të drejtën e barabartë të burrit dhe të gruas
për t‟i gëzuar të gjitha të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore të përmendura në këtë
Pakt.
Neni 4
Shtetet palë të këij Pakti pranojnë se, në gëzimin e atyre të drejtave të siguruara nga
shteti në përputhje me këtë Pakt, shteti mund t'ua nënshtrojë këto të drejta vetëm
kufizimeve të parashikuara me ligj në masën që është në përputhje me natyrën e këtyre
të drejtave dhe vetëm me qëllim të përparimit të mirёqenies sё përgjithshme në një
shoqëri demokratike.
Neni 5
1. Asgjë në këtë Pakt nuk mund të interpretohet asisoj sikur i njeh një shteti, një grupi ose
një personi çfarëdo të drejte për të ndërmarrë ndonjë veprimtari ose për të kryer një
veprim duke pasur pёr qёllim zhdukjen e të drejtave dhe të lirive të njohura në këtë Pakt
ose kufizime më të gjëra se sa ato të parashikuara në këtë Pakt.
2. Nuk do të pranohet asnjë kufizim ose shkelje e të drejtave themelore të njeriut që janë
të njohura ose që ekzistojnë në fuqi në çdo vend në bazë të ligjeve, konventave,
rregulloreve ose zakoneve, me pretekstin se ky Pakt nuk i njeh ato ose i njeh në një
shkallë më të vogël.
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PJESA E TRETË
Neni 6
1. Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e punës e cila përfshin të drejtën e secilit për
të pasur mundësinë e sigurimit të jetesës duke punuar punën e pranuar lirisht dhe marrin
masa të përshtatshme për ta mbrojtur këtë të drejtë.
2. Hapat të cilat çdo shtet palë i këtij Pakti do t‟i marrë për arritjen e realizimit të plotë të
kësaj të drejte do të përfshijnë drejtimin tekniko-profesional, programet e aftësimit, të
politikave dhe tё teknikave për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, shoqëror e
kulturor dhe punësim të plotë e produktiv, sipas kushteve të cilat u garantojnë individëve
gëzimin e lirive themelore politike dhe ekonomike.
Neni 7
Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për të gëzuar kushte pune të drejta e të
favorshme të cilat sigurojnë sidomos:
(a) Shpërblim të atillë që, si minimum, u siguron të gjithë punonjësve;
i) Paga të drejta dhe shpërblim të barabartë për punë me vlerë të barabartë, pa kurrfarë
dallimi; në veçanti, grave duhet t‟u garantohen kushte të punës të cilat nuk janë më të
këqija se ato që i gëzojnë burrat dhe të marrin shpërblim të njëjtë si burrat për një punë të
njëjtë;
ii) Jetë të denjë për vete dhe për familjet e tyre në përputhje me dispozitat e këtij Pakti;
(b) Kushte të sigurta dhe higjienike të punës;
(c) Mundësi të njëjtë për secilin për t‟u ngritur në një kategori të përshtatshme më të lartë,
nё punёn e tyre, duke marrë parasysh vetëm kohëzgjatjen e shërbimeve të kryera dhe
aftësinë,
(ç) Pushim, kohë të lirë, kufizim të arsyeshëm të kohës së punës dhe pushime periodike
të paguara, si dhe shpërblimin për ditët e festave.
Neni 8
1. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen se do të sigurojnë:
(a) Të drejtën e secilit për të formuar sindikata ose për t'u bashkuar me sindikatën që ka
zgjedhur, varësisht vetëm nga rregullat e organizatës së interesuar, për përparimin dhe
mbrojtjen e interesave të veta ekonomike e shoqërore. Ushtrimi i kësaj të drejte mund të
jetë objekt vetëm i kufizimeve që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një
shoqëri demokratike, në interes të sigurimit kombëtar ose të rendit publik, ose për të
mbrojtur të drejtat dhe liritë e të tjerëve;
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(b) Të drejtën e sindikatave për të formuar federata ose konfederata kombëtare dhe të
drejtën e këtyre tё fundit për të formuar organizata sindikale ndërkombëtare ose për t'u
bashkuar në to.
(c) Të drejtën e sindikatave për të funksionuar lirisht, pa kurrfarë kufizimesh të tjera me
përjashtim të atyre që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme, në një shoqëri
demokratike, në interes të sigurimit kombëtar ose të rendit publik, ose për të mbrojtur të
drejtat dhe liritë e të tjerëve;
(ç) Të drejtën e grevës, me kusht që kjo e drejtë të ushtrohet në përputhje me ligjet e çdo
vendi të veçantë.
2. Ky nen nuk parandalon caktimin e kufizimeve ligjore, për ushtrimin e këtyre të drejtave
nga pjesëtarët e forcave të armatosura, të policisë ose të administratës shtetërore.
3. Asgjë në këtë nen nuk autorizon shtetet palë të Konventës sё vitit 1948 të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës, që ka të bëjë më lirinë sindikale dhe me mbrojtjen e së drejtës
sindikale, për të marrë masa legjislative të cilat do të shkelnin ose zbatonin ligjin sipas
mënyrës që do t„i cenonte garancitë e parashikuara në atë Konventë.
Neni 9
Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për sigurinë shoqërore, duke përfshirë
edhe sigurimin social.
Neni 10
Shtetet palë të këij Pakti pranojnë se:
1. Një mbrojtje dhe ndihmë sa më e gjerë duhet t'i jepen familjes, e cila është element i
natyrshëm dhe themelor i shoqërisë, sidomos për formimin e saj dhe për aq kohë sa ajo
ka përgjegjësinë për mbajtjen dhe edukimin e fëmijëve në ngarkim. Martesa duhet të
bëhet me pëlqimin e lirë të bashkëshortëve të ardhshëm.
2. Mbrojtje e veçantë duhet t'u jepet nënave gjatë një periudhe të arsyeshme kohore para
dhe pas lindjes së fëmijëve. Nënave të punësuara, gjatë kësaj periudhe, duhet t‟u jepen
pushime të paguara ose pushime të shoqëruara me shpërblime të përshtatshme nga ana
e sigurimeve sociale.
3. Masa të posaçme të mbrojtjes dhe ndihmës duhet të merren në të mirë të të gjithë
fëmijëve dhe të rinjve, pa kurrfarë diskriminimi për shkaqe birësie ose për shkaqe të tjera.
Fëmijët dhe tё rinjtё duhet të mbrohen kundër shfrytëzimit ekonomik e shoqëror.
Punësimi i tyre në punët e dëmshme për moralin ose shëndetin e tyre, të rrezikshme për
jetën ose të dëmshme për zhvillimin e tyre normal duhet dënuar me ligj. Shtetet duhet
gjithashtu të caktojnë afate moshe nën të cilat do të ndalohet dhe do të dënohet me ligj
shfrytëzimi me pagesë i fuqisë punëtore të moshës fëmijërore.
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Neni 11
1. Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për një standard adekuat të jetesës
për vete dhe për familjen e tij, duke përfshirë ushqimin, veshjen dhe strehimin adekuat si
dhe përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës. Shtetet palë do të marrin masa
të përshtatshme për të siguruar realizimin e kësaj të drejte, duke njohur për këtë qëllim
rëndësinë thelbësore të një bashkëpunimi ndërkombëtar të pranuar lirisht.
2. Shtetet palë të këtij Pakti, duke njohur të drejtën themelore të secilit për të qenë i
mbrojtur nga uria, do të marrin masa individualisht, dhe nëpërmjet bashkëpunimit
ndërkombëtar, duke përfshirë programe të veçanta të nevojshme:
(a) Për të përmirësuar metodat e prodhimit, të ruajtjes dhe të shpërndarjes së ushqimeve
duke përdorur plotësisht njohuritë teknike dhe shkencore, duke përhapur parimet e
edukatës ushqimore dhe duke zhvilluar ose reformuar sistemet agrare asisoj për t‟u
arritur një zhvillim dhe shfrytëzim sa më efektiv i burimeve natyrore;
(b) Për të siguruar një ndarje të drejtë të pasurive ushqimore botërore në raport me
nevojat duke marrë parasysh problemet që shtrohen si përpara vendeve importuese
ashtu edhe përpara vendeve eksportuese të artikujve ushqimorё.
Neni l2
1. Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për të pasur gjendje sa më të mirë
shëndetësore, fizike e mendore që ai është i aftë të arrijë.
2. Masat që shtetet palë të këtij Pakti do t‟i marrin për të arritur realizimin e plotë të kësaj
të drejte duhet t‟i përfshijnë ato masa që janë të nevojshme për të siguruar:
(a) Uljen e vdekshmërisë gjatë lindjes dhe vdekshmërisë së foshnjave, si dhe zhvillimin e
shëndetshëm të fëmijës;
(b) Përmirësimin e të gjitha aspekteve të higjienës së mjedisit dhe të higjienës industriale;
(c) Parandalimin, mjekimin dhe kontrollin e sëmundjeve epidemike, endemike,
profesionale dhe të sëmundjeve të tjera;
(ç) Krijimin e kushteve të cilat do të siguronin shërbime mjekësore dhe ndihmë mjekësore
pёr tё gjithё në rast sëmundjeje.
Neni 13
1. Shtetet palë të këtij Pakti, njohin të drejtën e secilit për arsim. Ato pajtohen se arsimi
duhet të orientohet drejt zhvillimit të plotë të personalitetit njerëzor dhe të ndjenjes së
dinjitetit të tij dhe të forcojë respektin për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Ato
pastaj pajtohen se arsimi duhet t‟i mundësojë secilit për të marrë pjesë në mënyrë
efektive në një shoqëri të lirë, të ndihmojë mirëkuptimin, tolerancën dhe miqësinë midis të
gjitha kombeve dhe të gjitha grupeve racore, etnike ose fetare dhe zhvillimin e
veprimtarive të Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes.
2. Shtetet palë të këtij Pakti pranojnë se për të arritur realizimin e plotë të kësaj të drejte:
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(a) Arsimi fillor duhet të jetë i detyrueshëm dhe falas për të gjithë.
(b) Arsimi i mesëm, në format e tij të ndryshme, duke përfshirë arsimin e mesëm teknik
dhe profesional, duhet të jetë i përgjithshëm dhe i hapur për të gjithë me të gjitha mjetet e
përshtatshme sidomos me vendosjen progresive të ndjekjes së mësimit falas;
(c) Arsimi i lartë duhet të bëhet i hapur për të gjithë në mënyrë të barabartë sipas aftësive
të secilit, me të gjitha mjetet e përshtatshme e sidomos me vendosjen progresive të
ndjekjes së mësimit falas;
(ç) Arsimi themelor duhet të inkurajohet ose të intensifikohet, mundësisht sa më shumë,
për ata persona të cilët nuk kanë pasur ose nuk kanë përfunduar plotësisht tërë
periudhën e arsimit të tyre fillor;
(d) Duhet të vazhdohet aktivisht zhvillimi i një rrjeti shkollor në të gjitha shkallët, të
vendoset një sistem i përshtatshëm bursash dhe të përmirësohen vazhdimisht kushtet
materiale të personelit mësimor.
3. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të respektojnë lirinë e prindërve dhe, po qe se është
e nevojshme, të kujdestarëve ligjorë, për të zgjedhur për fëmijët e vet shkollat, përveç
atyre që i kanë themeluar autoritetet publike, por që të jenë në përputhje me normat
minimale që mund të jenë caktuar ose miratuar nga shteti në fushën e arsimit, dhe për të
siguruar arsimimin fetar dhe moral të fëmijëve të tyre në përputhje me bindjet e tyre.
4. Asnjë pjesë e këtij neni nuk duhet të interpretohet si ndërhyrje në lirinë e individëve dhe
të personave juridikë për të krijuar dhe drejtuar institucione arsimore, por gjithnjë me
kusht që parimet e shpallura në paragrafin 1 të këtij neni të respektohen dhe që arsimi i
dhënë në institucionet e tilla të jetë në përputhje me normat minimale që mund të jenë
caktuar nga shteti.
Neni 14
Çdo shtet palë i këtij Pakti i cili, në çastin kur është bërë palë, nuk ka mundur të sigurojë
në territorin e vet metropolit ose në territoret e tjera nën juridiksionin e tij arsimin fillor të
detyrueshëm dhe falas, zotohet që të vendosë dhe të miratojë brenda dy viteve, një plan
të hollësishëm veprimi për zbatimin progresiv brenda një numri të arsyeshëm vitesh të
përcaktuara në këtë plan, për zbatimin e plotë të parimit të arsimit fillor të detyrueshëm
dhe falas për të gjithë.
Neni 15
1. Shtetet palë të këtij Pakti i njohin secilit të drejtën:
(a) E pjesëmarrjes në jetën kulturore;
(b) E gëzimit të përfitimeve nga progresi shkencor dhe nga aplikimet e tij;
(c) E përfitimit nga mbrojtja e interesave morale e materiale që rezultojnë nga çdo
prodhim shkencor, letrar ose artistik autor i të cilit është ai vetë,
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2. Masat të cilat shtetet palë të këtij Pakti do t‟i marrin për të arritur realizimin e plotë të
kësaj të drejte duhet të përfshijnë ato që janë të nevojshme për ruajtjen, zhvillimin dhe
përhapjen e shkencës dhe të kulturës.
3. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të respektojnë lirinë e domosdoshme për kërkimin
shkencor dhe për veprimtarinë krijuese.
4. Shtetet palë të këtij Pakti njohin përfitimet që duhet të rrjedhin nga inkurajimi dhe
zhvillimi i bashkëpunimit dhe i kontakteve ndërkombëtare në fushën e shkencës dhe të
kulturës.

PJESA E KATËRT
Neni 16
1. Shtetet palë të këtij Pakti, në përputhje me dispozitat e kësaj pjese të Paktit, zotohen të
paraqesin raporte për masat që ato do t‟i kenë marrë dhe për përparimin e arritur në
sigurimin e respektimit të të drejtave të njohura në këtë Pakt.
1. (a) Të gjitha raportet duhet t‟i paraqiten Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara, i cili i dorëzon kopjet Këshillit Ekonomik e Shoqëror, për
shqyrtim, në përputhje me dispozitat e këtij Pakti.
(b) Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara u dorëzon gjithashtu
organizatave të specializuara kopje të raporteve, ose të pjesëve përkatëse të raporteve
që janë me interes, të dërguara nga shtetet palë të këtij Pakti që janë gjithashtu anëtare
të këtyre organizatave të specializuara, për aq sa këto raporte, ose pjesë të raporteve,
kanë të bëjnë me problemet që hyjnë në kompetencën e këtyre organizatave sipas
akteve të tyre kushtetuese.
Neni 17
1. Shtetet palë të këtij Pakti i paraqesin raportet e tyre nё faza, në përputhje me një
program që do ta përcaktojë Këshilli Ekonomik e Shoqëror brenda një viti, duke filluar nga
data e hyrjes së këtij Pakti në fuqi, pas konsultimeve me shtetet palë dhe me organizatat
e specializuara të interesuara.
2. Raportet mund t‟i tregojnë faktorët dhe vështirësitë që ndikojnë në shkallën e
përmbushjes së detyrimeve sipas këtij Pakti.
3. Në rastin kur informacionet përkatëse për këtë çështje i janë dërguar paraprakisht
Organizatës së Kombeve të Bashkuara ose ndonjë organizate të specializuar nga një
shtet palë i këtij Pakti, atëherë nuk do të ketë nevojë për dhënien e sërishme të këtyre
informacioneve dhe do të mjaftojë një referencë e saktë në këto njoftime.
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Neni 18
Në bazë të përgjegjësive të tij sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara në fushën e të
drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund të
përfundojë marrëveshje me organizatat e specializuara, më qëllim që këto të paraqesin
raporte lidhur me përparimin e arritur përsa i përket respektimit të dispozitave të këtij
Pakti që bëjnë pjesë në kuadër të veprimtarive të tyre. Këto raporte mund të përfshijnë
hollësi të vendimeve dhe të rekomandimeve lidhur me zbatimin e miratuar nga organet e
tyre kompetente.
Neni 19
Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund t'ia dërgojë Komisionit të të Drejtave të Njeriut, për
studim dhe rekomandim të përgjithshëm ose për informacion, po qe se ka vend, raportet
që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut të cilat i paraqesin shtetet në përputhje me nenet
16 e 17 dhe ato që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut të cilat i paraqesin organizatat e
specializuara në përputhje me nenin 18.
Neni 20
Shtetet palë të këtij Pakti dhe organizatat e specializuara të interesuara mund t'i
paraqesin Këshillit Ekonomik e Shoqëror komente për çdo rekomandim të përgjithshëm
në bazë të nenit 19 ose për çdo përmendje të një rekomandimi të përgjithshëm të tillë në
cilindo raport të Komisionit të të Drejtave të Njeriut ose në cilindo dokument të përmendur
në këtë raport.
Neni 21
Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund t'i paraqesë Asamblesë së Përgjithshme raporte
herëpashershme me rekomandime të përgjithshme dhe një përmbledhje
informacioneve të marra nga shtetet palë të këtij Pakti dhe nga organizatat
specializuara për masat e marra dhe përparimin e bërë në arritjen e respektimit
përgjithshëm të të drejtave të njohura në këtë Pakt.
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Neni 22
Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund t'u parashtrojë organeve të tjera të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara, organeve të tyre ndihmëse dhe organizatave të specializuara të
interesuara që merren me dhënien e një ndihme teknike, çdo çështje që ngrihet në
raportet e përmendura në këtё pjesë të Paktit dhe që mund t'i ndihmojë këta organizma
që të vendosin, secili brenda fushës së kompetencës së vet, për këshillueshmërinë e
masave ndërkombëtare për të kontribuar në zbatimin efektiv dhe shkallëzor të këtij Pakti.
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Nenin 23
Shtetet palë të këtij Pakti pajtohen se masat e veprimit ndërkombëtar për realizimin e të
drejtave të njohura në këtë Pakt, përfshijnë metodat e tilla, siç janë përfundimi i
marrëveshjeve, miratimi i rekomandimeve, dhënia e ndihmës teknike dhe mbajtja e
mbledhjeve rajonale dhe e mbledhjeve teknike me qëllim konsultimi dhe studimi të
organizuara në bashkëpunim me qeveritë e organizuara.
Neni 24
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet të interpretohet asisoj sikur cenon dispozitat e Kartës së
Kombeve të Bashkuara dhe të statuteve tё organizatave të specializuara që përkufizojnë
përgjegjësitë përkatëse të organeve të ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe të
organizatave të specializuara përsa u përket çështjeve të trajtuara në këtë Pakt.
Neni 25
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet të interpretohet asisoj sikur cenon të drejtën e lindur të të
gjithë popujve për t‟i përfituar dhe shfrytëzuar plotësisht dhe lirisht pasuritë dhe burimet e
tyre natyrore.

PJESA E PESTË
Neni 26
1. Ky Pakt është i hapur për nënshkrimin e çdo shteti anëtar të Organizatës së Kombeve
të Bashkuara ose anëtar i çfarëdo organizate të specializuar të tij, të çdo shteti palë në
Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë si dhe të çdo shteti tjetër të ftuar nga
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për t'u bërë palë e këtij Pakti.
2. Ky Pakt i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit depozitohen pranë Sekretarit
të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
3. Ky Pakt do të jetë i hapur për aderimin e çdo shteti të përmendur në paragrafin 1 të
këtij neni.
4. Aderimi do të bëhet nëpërmjet depozitimit të një instrumenti tё aderimit pranë
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
5. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i informon të gjitha
shtetet të cilat kanë nënshkruar këtë Pakt ose kanë aderuar në të për depozitimin e çdo
instrumenti të ratifikimit ose të aderimit.
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Neni 27
1. Ky Pakt do të hyjë në fuqi tre muaj pas ditës së depozitimit pranë Sekretarit të
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të instrumentit të tridhjetepestë
të ratifikimit ose të aderimit.
2. Për secilin prej shteteve që do të ratifikojnë këtë Pakt ose do tё aderojnë në të, pas
depozitimit të instrumentit të tridhjetepestë të ratifikimit ose tё aderimit, ky Pakt do të hyjë
në fuqi tre muaj pas ditës së depozitimit, nga ky shtet, të instrumentit të tij të ratifikimit ose
tё aderimit.
Neni 28
Dispozitat e këtij Pakti janë të zbatueshme, pa asnjë kufizim ose përjashtim, për të gjitha
njësitë përbërëse të shteteve federative.
Neni 29
1. Çdo shtet palë i këtij Pakti mund të propozojë një amendament dhe të depozitojë
tekstin pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Sekretari i Përgjithshëm ua transmeton atëherë çdo amendament të propozuar shteteve
palë të këtij Pakti duke u kërkuar të deklarohen nëse dëshirojnë të thirret një konferencë e
shteteve palë për të shqyrtuar këto propozime dhe për të votuar për to. Në qoftё se të
paktën një e treta e shteteve deklarohen për thirrjen e konferencës, Sekretari i
Përgjithshëm thërret Konferencën nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Çdo
amendament i miratuar nga shumica e shteteve të pranishme dhe votuese në Konferencë
i shtrohet për miratim Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
2. Këto amendamente hyjnë në fuqi pasi t‟i ketë miratuar Asambleja e Përgjithshme e
Kombeve të Bashkuara dhe t‟i ketë pranuar, në përputhje me rregullat e tyre kushtetuese
përkatëse, një shumicë e dy të tretave të shteteve palë të këtij Pakti.
3. Kur këto amendamente hyjnë në fuqi, ato bёhen të detyrueshme për shtetet palë që i
kanë pranuar, ndërsa shtetet e tjera mbeten të lidhura me dispozitat e këtij Pakti dhe me
çdo amendament të mëparshëm që është pranuar prej tyre.
Neni 30
Pavarësisht nga njoftimet e parashikuara në nenin 26, paragrafin 5, Sekretari i
Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t‟i informojë të gjitha shtetet që
përmenden në paragrafin 1 të nenit të sipërpërmendur:
(a) Lidhur me nënshkrimet që janë dhënë në këtë Pakt dhe me instrumentet e ratifikimit
dhe të aderimit të depozituara në përputhje me nenin 26.
(b) Lidhur me ditën në të cilën ky Pakt do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 27 dhe
me ditën në të cilën do të hyjnë në fuqi amendamentet e parashikuara në nenin 29.
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Neni 31
1. Ky Pakt, tekstet e të cilit në gjuhët kineze, angleze, frënge, ruse dhe spanjolle janë
njësoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t'ua dorëzojë një
kopje të vërtetuar të këtij Pakti të gjitha shteteve të përmendura në nenin 26.
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KONVENTA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT
DHE LIRIVE THEMELORE
ndryshuar me Protokollet Nr. 11 dhe 14 shoqëruar nga Protokollet Nr. 1, 4, 6, 7, 12 e 13
Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 14 (CETS Nr. 194)
duke filluar nga data e hyrjes së tij në fuqi më 1 qershor 2010.
Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 3 (ETS Nr. 45), i
cili hyri në fuqi më 21 shtator 1970, të Protokollit Nr. 5 (ETS Nr. 55), i cili hyri në fuqi më
20 dhjetor 1971 dhe të Protokollit Nr. 8 (ETS Nr. 118), i cili hyri në fuqi më 1 janar 1990
dhe përfshiu gjithashtu tekstin e Protokollit Nr. 2 (ETS Nr. 44) i cili, në përputhje me
Nenin 5, paragrafin 3 të tij, ka qenë pjesë përbërëse e Konventës që në datën e hyrjes së
saj në fuqi më 21 shtator 1970. Të gjitha dispozitat që janë ndryshuar dhe shtuar nga
këto Protokolle janë zëvendësuar nga Protokolli Nr. 11 (ETS Nr. 155) që nga data e
hyrjes së tij në fuqi më 1 nëntor 1998. Që nga kjo datë, Protokolli Nr. 9 (ETS Nr. 140), i
cili hyri në fuqi më 1 tetor 1994, është shfuqizuar.
Sekretariati i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Qershor 2010 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore
Rome, 4.XI.1950
Qeveritë nënshkruese, anëtare të Këshillit të Evropës,
Duke pasur parasysh Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, të shpallur nga
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1948;
Duke pasur parasysh, se kjo Deklaratë ka për qëllim të sigurojë njohjen dhe zbatimin
universal dhe efektiv të të drejtave të shpallura në të;
Duke pasur parasysh se qëllimi i Këshillit të Evropës është që të realizojë një bashkim më
të ngushtë midis anëtarëve të tij dhe se një nga mjetet për të arritur këtë qëllim është
mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave të njeriut dhe i lirive themelore;
Duke ripohuar besimin e tyre të thellë në këto liri themelore që përbëjnë themelet e
drejtësisë dhe të paqes në botë, ruajtja e të cilave mbështetet kryesisht mbi një regjim
politik demokratik nga njëra anë, dhe nga ana tjetër mbi një kuptim dhe respektim të
përbashkët të të drejtave të njeriut nga të cilat varen;
Të vendosura, si qeveri të shteteve evropiane, që shtyhen nga e njëjta frymë dhe që kanë
një trashëgimi të përbashkët idealesh, traditash politike, lirie dhe shteti të së drejtës, për
të marrë masat fillestare për zbatimin e përbashkët të disa prej të drejtave të shpallura në
Deklaratën Universale;
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Kanë rënë dakort sa më poshtë:
Neni 1
Detyrimi për të respektuar të drejtat e njeriut
Palët e Larta Kontraktuese i sigurojnë çdokujt brenda juridiksionit të tyre të drejtat dhe
liritë e përcaktuara në Titullin I të kësaj Konvente.

Titulli I
Të drejtat dhe liritë
Neni 2
E drejta për jetën
1. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t‟i merret jeta
qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjyqësor me vdekje, pas
dënimit për një krim për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj.
2. Marrja e jetës nuk konsiderohet të shkaktohet në kundërshtim me këtë nen në rastet
kur ajo vjen si pasojë e përdorimit të forcës, që është jo më shumë se absolutisht e
nevojshme:
a. në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme;
b. për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një personi të
cilit i është hequr liria ligjërisht;
c. për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje.
Neni 3
Ndalimi i torturës
Askush nuk mund t‟i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose
poshtëruese.
4 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Neni 4
Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar
1. Askush nuk do të mbahet në skllavëri ose në robëri.
2. Askush nuk do të shtrëngohet të kryejë një punë me dhunë ose të detyruar.
3. Në kuptim të këtij neni, termi “punë e kryer me dhunë ose e detyruar”, nuk përfshin:
a. çdo lloj pune që i kërkohet të kryejë zakonisht një personi të ndaluar në kushtet e
parashikuara nga neni 5 i kësaj Konvente ose gjatë lirimit të tij me kusht;
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b. çdo lloj shërbimi i karakterit ushtarak ose, në rastin e kundërshtarëve të ndërgjegjes në
vendet ku kundërshtimi i ndërgjegjes është i njohur me ligj, shërbimi që kryhet në vend të
shërbimit ushtarak të detyrueshëm;
c. çdo lloj shërbimi që kërkohet në rast krizash ose fatkeqësish, që kërcënojnë jetën ose
mirëqenien e bashkësisë;
d. çdo lloj pune ose shërbimi që është pjesë e detyrimeve normale qytetare.
Neni 5
E drejta për liri dhe siguri
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale. Askujt nuk mund t‟i hiqet liria, me
përjashtim të rasteve që vijojnë dhe në përputhje me procedurën e parashikuar me ligj:
a. kur burgoset ligjërisht pas një dënimi të dhënë nga një gjykatë kompetente;
b. kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht për moszbatim të një urdhri të dhënë nga gjykata
në përputhje me ligjin ose për të garantuar përmbushjen e një detyrimi të parashikuar nga
ligji;
c. kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht për t‟u çuar përpara autoritetit gjyqësor kompetent
pas dyshimit të arsyeshëm se ka kryer një vepër penale ose kur çmohet në mënyrë të
arsyeshme e nevojshme për të parandaluar kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin
e tij pas kryerjes së saj;
d. kur një i mitur ndalohet ligjërisht për qëllim edukimi të mbikqyrur ose për ndalimin e tij
të ligjshëm me qëllim që të çohet përpara autoritetit kompetent ligjor;
e. kur ndalohet ligjërisht për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve ngjitëse, të
personave të sëmurë mendërisht, alkoolistëve, narkomanëve ose endacakëve;
f. kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht me qëllim që të ndalohet hyrja e tij e paautorizuar
në atë vend, ose nëse kundër tij është duke u kryer një procedurë dëbimi ose ekstradimi;
2. Çdo person i arrestuar duhet të informohet brenda një afati sa më të shkurtër dhe në
një gjuhë që ai e kupton për arsyet e arrestimit të tij dhe në lidhje me çdo akuzë që i
bëhet.
3. Çdo person i arrestuar ose i paraburgosur në rrethanat e parashikuara në paragrafin
1/c të këtij neni duhet të çohet menjëherë përpara një gjyqtari ose një zyrtari tjetër të
autorizuar me ligj për të ushtruar funksione gjyqësore dhe ka të drejtë të gjykohet brenda
një afati të arsyeshëm ose të lirohet në gjykim e sipër. Lirimi mund të kushtëzohet nga
garanci për t‟u paraqitur para gjykatës.
4. Çdo person, të cilit i është hequr liria me arrestim ose me burgim, ka të drejtë të bëjë
ankim në gjykatë me qëllim që kjo e fundit të vendosë, brenda një afati të shkurtër, për
ligjshmërinë e burgimit të tij dhe të urdhërojë lirimin, në qoftë se burgimi është i
paligjshëm.
5. Çdo person që arrestohet ose burgoset në kundërshtim me dispozitat e këtij neni ka të
drejtën për të kërkuar dëmshpërblim.
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Neni 6
E drejta për një proces të rregullt
1. Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda
një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila
do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës
civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi
duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t‟i ndalohet shtypit dhe
publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik
ose
5 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut sigurisë kombëtare në një shoqëri
demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të
palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga gjykata, kur në
rrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë.
2. Çdo person i akuzuar për një vepër penale prezumohet i pafajshëm, derisa fajësia e tij
të provohet ligjërisht.
3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
a. të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në një gjuhë që ai e kupton dhe në
mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës që ngrihet ndaj tij;
b. t‟i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes;
c. të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij, ose në qoftë se ai
nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t‟i mundësohet ndihma ligjore
falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë;
d. të pyesë ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të
drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta me
dëshmitarët e akuzës;
e. të ndihmohet falas nga një përkthyes në qoftë se nuk kupton ose nuk flet gjuhën e
përdorur në gjyq.
Neni 7
Nuk ka dënim pa ligj
1. Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose një mosveprim që, në momentin kur
është kryer, nuk përbënte vepër penale sipas të drejtës së brendshme ose
ndërkombëtare. Po ashtu, nuk mund të jepet një dënim më i rëndë se ai që ishte i
zbatueshëm në momentin kur është kryer vepra penale.
2. Ky nen nuk do të ndikojë mbi gjykimin dhe dënimin e një personi për një veprim ose
mosveprim, i cili, në momentin kur është kryer, quhej vepër penale sipas parimeve të
përgjithshme të së drejtës, të njohura nga kombet e qytetëruara.
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Neni 8
E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare
1. Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe
korrespondencës së tij.
2. Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse në
shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike,
në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit ose moralit ose për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.
Neni 9
Liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes e të fesë; kjo e drejtë
nënkupton lirinë për të ndryshuar fenë ose besimin dhe lirinë, qoftë individualisht ose
kolektivisht, publikisht ose privatisht nëpërmjet kultit, mësimdhënies, praktikave dhe
kryerjes së riteve.
2. Liria e shfaqjes së fesë ose besimeve të dikujt nuk mund t‟i nënshtrohet kufizimeve të
tjera, përveç atyre të parashikuara nga ligji dhe që përbëjnë masa të nevojshme në një
shoqëri demokratike në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, të
shëndetit ose të moralit ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.
Neni 10
Liria e shprehjes
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe
lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve
publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet që të kërkojnë
liçencimin e ndërmarrjeve të transmetimit audio, kinematografik ose televiziv.
2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t‟u nënshtrohet
atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që
janë të nevojshme në një shoqëri demokratike,
6 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut në interes të sigurisë kombëtare, integritetit
territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për
mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të
tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar
autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor.
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Neni 11
Liria e tubimit dhe e organizimit
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të tjerët, duke
përfshirë të drejtën e themelimit me të tjerë të sindikatave dhe të pjesëmarrjes në to për
mbrojtjen e interesave të tij.
2. Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund t‟u nënshtrohet kufizimeve të tjera përveç atyre
që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes
të sigurisë kombëtare ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e
krimit, për ruajtjen e shëndetit ose të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive
të të tjerëve. Ky nen nuk ndalon kufizime të ligjshme të ushtrimit të këtyre të drejtave nga
pjesëtarë të forcave të armatosura, të policisë ose të administratës shtetërore.
Neni 12
E drejta për t‟u martuar
Burri dhe gruaja që kanë mbushur moshën për martesë kanë të drejtë të martohen dhe të
krijojnë familje sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë ushtrimin e kësaj të drejte.
Neni 13
E drejta për zgjidhje efektive
Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, ka të
drejtën e një zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar, pavarësisht se shkelja është
kryer nga persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre zyrtare.
Neni 14
Ndalimi i diskriminimit
Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa
asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet
politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një
minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.
Neni 15
Derogimi në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme
1. Në rast lufte ose rreziku tjetër publik që i kanoset jetës së kombit, çdo Palë e Lartë
Kontraktuese mund të marrë masa që iu shmangen detyrimeve të parashikuara nga kjo
Konventë, vetëm për aq sa e kërkon situata, me kusht që këto masa të mos jenë të
papajtueshme me detyrimet e tjera sipas të drejtës ndërkombëtare.
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2. Dispozita e mësipërme nuk lejon asnjë shmangie si nga neni 2, me përjashtim të rastit
të vdekjes që vjen si pasojë e akteve të ligjshme të luftës, ashtu edhe nga nenet 3, 4
(paragrafi 1) dhe 7.
3. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese që ushtron këtë të drejtë derogimi e mban plotësisht të
informuar Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës për të gjitha masat e marra
dhe arsyet pse ato janë marrë. Gjithashtu, ajo duhet të informojë Sekretarin e
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës për datën në të cilën këto masa kanë humbur fuqinë
dhe dispozitat e Konventës vihen sërish në zbatim të plotë.
Neni 16
Kufizime ndaj veprimtarisë politike të të huajve
Asnjë nga dispozitat e neneve 10, 11 dhe 14 nuk mund të konsiderohet se u ndalon
Palëve të Larta Kontraktuese që të vendosin kufizime ndaj veprimtarisë politike të të
huajve.
Neni 17
Ndalimi i shpërdorimit të të drejtave
Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk mund të interpretohet se i jep një Shteti,
grupimi ose individi, të drejtë që të përfshihet në ndonjë veprimtari ose të kryejë ndonjë
akt që synon cënimin e të 7 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut drejtave dhe
lirive të përcaktuara në këtë Konventë ose kufizime më të gjera të këtyre të drejtave ose
lirive sesa është parashikuar në Konventë.
Neni 18
Kufiri i zbatueshmërisë së kufizimeve të të drejtave
Kufizimet e lejuara sipas kësaj Konvente ndaj të drejtave dhe lirive të sipërpërmendura
nuk do të zbatohen për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë parashikuar.
Titulli II
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Neni 19
Krijimi i Gjykatës
Për të siguruar respektimin e zotimeve të ndërmarra nga Palët e Larta Kontraktuese të
kësaj Konvente dhe nga Protokollet e saj, krijohet Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut, në vijim referuar si “Gjykata”. Ajo funksionon në mënyrë të përhershme.
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Neni 20
Numri i gjyqtarëve
Gjykata përbëhet nga një numër gjyqtarësh i barabartë me numrin e Palëve të Larta
Kontraktuese.
Neni 21
Kriteret e ushtrimit të funksioneve
1. Gjyqtarët duhet të kenë cilësi të larta morale dhe të kenë kualifikimet e kërkuara për
emërim në poste të larta gjyqësore ose të jenë juristë me njohuri të afirmuara.
2. Gjyqtarët janë anëtarë të Gjykatës në cilësinë e individit.
3. Gjatë mandatit të tyre gjyqtarët nuk duhet të ushtrojnë ndonjë aktivitet që është i
papajtueshëm me pavarësinë e tyre, paanësinë ose me kërkesat e një mandati të plotë;
të gjitha çështjet që dalin nga zbatimi i këtij paragrafi do të zgjidhen nga Gjykata.
Neni 22
Zgjedhja e gjyqtarëve
Gjyqtarët zgjidhen nga Asambleja Parlamentare në lidhje me çdo Palë Kontraktuese me
shumicën e votave të hedhura nga një listë me tre kandidatë të emëruar nga Pala
Kontraktuese.
Neni 23
Kohëzgjatja e mandatit
1. Gjyqtarët zgjidhen për një afat prej nëntë vjetësh. Ata nuk mund të rizgjidhen.
2. Mandati i gjyqtarëve përfundon kur ata arrijnë moshën 70 vjeç.
3. Gjyqtarët qëndrojnë në detyrë derisa të zëvendësohen. Megjithatë, ata vazhdojnë me
shqyrtimin e çështjeve që kanë marrë në dorë.
4. Nuk mund të largohet nga detyra asnjë gjyqtar, nëse gjyqtarët e tjerë nuk vendosin me
një shumicë prej dy të tretave se ai gjyqtar nuk ka përmbushur kushtet e caktuara.
Neni 24
Sekretaria dhe relatorët
1. Gjykata ka një sekretari, funksionet dhe rregullat e së cilës përcaktohen në rregulloren
e Gjykatës.
2. Kur trupi gjykues përbëhet nga një gjyqtar, Gjykata asistohet nga relatorët që
funksionojnë nën autoritetin e kryetarit të Gjykatës. Ata janë pjesë e sekretarisë së
Gjykatës.
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Neni 25
Gjykata me përbërje të plotë
Gjykata Plenare:
a. zgjedh kryetarin e saj dhe një ose 8 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut dy
nënkryetarë për një periudhë prej tre vjetësh; ata mund të rizgjidhen;
b. krijon Dhomat, për një afat të caktuar;
c. zgjedh Kryetarët e Dhomave të Gjykatës, të cilët mund të rizgjidhen;
d. miraton rregulloren e Gjykatës;
e. zgjedh Sekretarin e Gjykatës dhe një ose më shumë Nënsekretarë;
f. bën çdo kërkesë në pajtim me nenin 26 paragrafi 2.
Neni 26
Trupi gjykues me një gjyqtar, komitetet, Dhomat dhe Dhoma e Madhe
1. Gjykata i shqyrton çështjet e sjella para saj në trup gjykues me një gjyqtar, në komitete
me tre gjyqtarë, në Dhoma me shtatë gjyqtarë dhe në Dhomën e Madhe me
shtatëmbëdhjetë gjyqtarë. Dhomat e Gjykatës formojnë komitete për një periudhë të
caktuar kohe.
2. Me kërkesë të Gjykatës plenare, Komiteti i Ministrave, me vendim të njëzëshëm dhe
për një periudhë të caktuar kohe, mund ta ulë në pesë numrin e gjyqtarëve në Dhoma.
3. Trupi gjykues i përbërë me një gjyqtar nuk shqyrton asnjë kërkesë kundër Palës së
Lartë Kontraktuese në emër të së cilës ai është zgjedhur.
4. Gjyqtari që është zgjedhur në emër të Palës së Lartë Kontraktuese të interesuar merr
pjesë si anëtar i Dhomës ose Dhomës së Madhe kryesisht. Nëse nuk ka të zgjedhur ose
nëse gjyqtari nuk është në gjendje të marrë pjesë, në cilësinë e gjyqtarit merr pjesë një
person i zgjedhur nga kryetari i Gjykatës nga një listë e dhënë paraprakisht nga ajo Palë.
5. Dhoma e Madhe ka në përbërje të saj edhe kryetarin e Gjykatës, zëvendëskryetarët,
kryetarët e Dhomave ose gjyqtarë të tjerë të zgjedhur në pajtim me rregulloren e
Gjykatës. Nëse në Dhomën e Madhe vjen një çështje në bazë të nenit 43, në Dhomën e
Madhe nuk merr pjesë asnjë nga gjyqtarët e Dhomës që ka dhënë vendimin, me
përjashtim të kryetarit të Dhomës dhe gjyqtarit që merrte pjesë në emër të Palës së Lartë
Kontraktuese të interesuar.
Neni 27
Kompetenca e gjyqtarit të vetëm
1. Gjyqtari i vetëm mund ta deklarojë të papranueshëm ose të çregjistrojë një kërkesë të
bërë në bazë të nenit 34, nëse një vendim i tillë mund të merret pa shqyrtim të
mëtejshëm.
2. Vendimi është i formës së prerë.
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3. Nëse një gjyqtar i vetëm nuk e deklaron një kërkesë të papranueshme ose nuk e heq
atë nga lista, ia paraqet kërkesën një komiteti ose një Dhome për shqyrtim të mëtejshëm.
Neni 28
Kompetenca e komiteteve
1. Në lidhje me një kërkesë të bërë në bazë të nenit 34, një komitet, me votë të
njëzëshme:
a. mund ta deklarojë atë të papranueshme ose ta heqë atë nga lista e çështjeve, nëse një
vendim i tillë mund të merret pa shqyrtim të mëtejshëm; ose
b. mund ta deklarojë atë të papranueshme dhe të nxjerrë në të njëjtën kohë një vendim
mbi themelin e çështjes, nëse problemi i përfshirë në çështjen gjyqësore, përsa i takon
interpretimit ose zbatimit të Konventës ose të protokolleve të saj, përbën objekt të një
praktike të unifikuar të Gjykatës.
2. Vendimet në bazë të paragrafit 1 janë të formës së prerë.
3. Nëse gjyqtari i zgjedhur në emër të një Pale të Lartë Kontraktuese të interesuar nuk
bën pjesë në komitet, komiteti mund ta ftojë atë gjyqtar në çdo fazë të gjykimit të zërë
vendin e një prej anëtarëve të tij, duke marrë parasysh të gjithë faktorët përkatës,
përfshirë këtu edhe faktin nëse ajo Palë ka kundërshtuar zbatimin e procedurës në bazë
të paragrafit 1.b.
Neni 29
Vendimet e Dhomave mbi pranueshmërinë dhe themelin
1. Nëse nuk merret asnjë vendim në bazë të nenit 27 ose 28, Dhoma vendos në lidhje me
pranueshmërinë dhe themelin e kërkesave individuale të bëra në bazë të nenit 34.
Vendimi mbi pranueshmërinë mund të merret
9 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut veçmas.
2. Një Dhomë vendos mbi pranueshmërinë dhe themelin e kërkesave ndërshtetërore të
paraqitura sipas nenit 33. Vendimi mbi pranueshmërinë merret veçmas përveç, kur
gjykata, në raste përjashtimore, vendos ndryshe.
Neni 30
Heqja dorë nga juridiksioni në Dhomën e Madhe
Kur një çështje e mbetur pezull para një Dhomë ngre një problem serioz që prek
interpretimin e Konventës ose të protokolleve të saj, ose kur zgjidhja e një çështjeje para
Dhomës mund të ketë një rezultat të papajtueshëm me një vendim të dhënë më parë nga
Gjykata, në çdo kohë para se të ketë dhënë vendimin e saj, Dhoma mund të heqë dorë
nga juridiksioni në favor të Dhomës së Madhe, nëse asnjë prej palëve të çështjes nuk e
kundërshton.
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Neni 31
Kompetencat e Dhomës së Madhe
Dhoma e Madhe:
a. vendos mbi kërkesat e paraqitura sipas nenit 33 ose nenit 34 kur një Dhomë ka hequr
dorë nga juridiksioni sipas nenit 30 ose kur çështja i është referuar asaj sipas nenit 43;
b. vendos për çështje që i referohen Gjykatës nga Komiteti i Ministrave në pajtim me
nenin 46, paragrafi 4; dhe
c. shqyrton kërkesat për opinionet këshilluese të paraqitura sipas nenit 47.
Neni 32
Juridiksioni i Gjykatës
1. Juridiksioni i Gjykatës shtrihet për të gjitha çështjet në lidhje me interpretimin dhe
zbatimin e Konventës dhe të protokolleve që i referohen asaj sikurse parashikohet në
nenet 33, 34, 46 dhe 47.
2. Gjykata vendos vetë në rast të mosmarrëveshjeve në lidhje me juridiksionin e saj.
Neni 33
Çështjet ndërshtetërore
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese mund t‟i referojë Gjykatës çdo shkelje të pretenduar të
dispozitave të Konventës dhe të protokolleve të saj nga një Palë tjetër e Lartë
Kontraktuese.
Neni 34
Kërkesat individuale
Gjykata mund të marrë kërkesat nga çdo person, organizatë joqeveritare ose grup
individësh që pretendojnë të jenë viktima të një shkeljeje nga një prej Palëve të Larta
Kontraktuese të të drejtave të parashtruara në Konventë ose në protokollet e saj. Palët e
Larta Kontraktuese zotohen të mos pengojnë në ndonjë mënyrë ushtrimin efektiv të kësaj
të drejte.
Neni 35
Kushtet e pranueshmërisë
1. Gjykata mund të trajtojë çështjen vetëm pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet e
brendshme ligjore sipas rregullave përgjithësisht të pranuara të të drejtës ndërkombëtare
dhe brenda një periudhe prej gjashtë muajsh nga data në të cilën është marrë vendimi i
formës së prerë.
2. Gjykata nuk merr në shqyrtim asnjë kërkesë individuale të paraqitur sipas nenit 34, kur:
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a. është anonime; ose
b. është në thelb e njëjtë me një çështje të shqyrtuar më parë nga Gjykata ose që i është
nënshtruar një procedure tjetër për zgjidhje ose hetim ndërkombëtar dhe nuk përmban
fakte të reja përkatëse.
3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të nenit 34 të
papranueshme, kur mendon se:
a. kërkesa është e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose protokollet e saj, haptazi
e paarsyetuar ose abuzim i së drejtës për kërkesë individuale; ose
b. kërkuesi nuk ka pësuar ndonjë dëm të konsiderueshëm, përveç kur respektimi i të
drejtave të njeriut sipas përcaktimit të Konventës dhe protokolleve të saj kërkon
shqyrtimin e kërkesës në lidhje me themelin, me kusht që të mos rrëzojë asnjë çështje
për këtë shkak nëse nuk është shqyrtuar si duhet nga një gjykatë kombëtare.
4. Gjykata rrëzon çdo kërkesë që e konsideron të papranueshme në zbatim
10 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut të këtij neni. Ajo mund ta bëjë këtë në çdo
fazë të procedimit.
Neni 36
Ndërhyrja e palës së tretë
1. Në të gjitha çështjet para një Dhome ose Dhomës së Madhe, një Palë e Lartë
Kontraktuese, shtetasi i së cilës është kërkues, ka të drejtë të paraqesë komente me
shkrim dhe të marrë pjesë në seancë gjyqësore.
2. Kryetari i Gjykatës, në interes të administrimit të rregullt të drejtësisë, mund të ftojë çdo
Palë Kontraktuese që nuk është palë në gjykim ose një person të interesuar që nuk është
kërkues të paraqesë komente me shkrim ose të marrë pjesë në seanca.
3. Komisioneri për të Drejtat e Njeriut i Këshillit të Evropës mund të paraqesë komente
me shkrim dhe të marrë pjesë në seanca në të gjitha çështjet para një Dhome ose
Dhomës së Madhe.
Neni 37
Çregjistrimi i kërkesave
1. Në çdo fazë të procedimit, Gjykata mund të vendosë të çregjistrojë një kërkesë, kur
rrethanat çojnë në përfundimin se:
a. kërkuesi nuk ka ndërmend ta vazhdojë çështjen; ose
b. çështja është zgjidhur; ose
c. për çdo arsye tjetër që, sipas Gjykatës, nuk justifikon vazhdimin e shqyrtimit të
kërkesës.
Megjithatë, Gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës kur këtë e kërkon respektimi i të
drejtave të njeriut të garantuara nga Konventa dhe protokollet e saj.
2. Gjykata mund të vendosë rifutjen e një kërkese në listën e çështjeve kur konsideron se
rrethanat e justifikojnë këtë.
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Neni 38
Shqyrtimi i çështjes
Gjykata e shqyrton çështjen së bashku me përfaqësuesit e palëve dhe, nëse është e
nevojshme, ndërmerr një hetim, për kryerjen e efektshme të të cilit Palët e Larta
Kontraktuese të interesuara ofrojnë të gjitha lehtësitë e nevojshme.
Neni 39
Zgjidhjet me pajtim
1. Në çdo fazë të gjykimit, Gjykata mund të vihet në dispozicion të palëve të interesuara,
me qëllim që të arrihet një zgjidhje me pajtim për çështjen mbi bazën e respektimit të të
drejtave të njeriut sipas përcaktimit në Konventë dhe protokollet e saj.
2. Gjykimi i zhvilluar sipas paragrafit 1 është konfidencial.
3. Nëse arrihet një zgjidhje me pajtim, Gjykata e çregjistron çështjen nga lista nëpërmjet
një vendimi që kufizohet në një përmbledhje të shkurtër të themelit të çështjes dhe
zgjidhjes së arritur.
4. Vendimi i përcillet Komitetit të Ministrave, i cili mbikëqyr zbatimin e kushteve të
zgjidhjes me pajtim sipas përcaktimit në vendim.
Neni 40
Seancat publike dhe e drejta për t‟u njohur me dokumentet
1. Seancat janë publike, përveç rasteve kur Gjykata në rrethana përjashtimore vendos
ndryshe.
2. Dokumentet e dorëzuara në sekretari janë të hapura për publikun, përveç rasteve kur
Kryetari i Gjykatës vendos ndryshe.
Neni 41
Shpërblimi i drejtë
Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të protokolleve të saj
dhe, nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese lejon të bëhet vetëm një
ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë palës
së dëmtuar.
Neni 42
Vendimet e Dhomave
Vendimet e Dhomave bëhen përfundimtare sipas dispozitave të nenit 44, paragrafi 2.

138

Neni 43
Kalimi i çështjes Dhomës së Madhe
1. Brenda një afati prej tre muajsh nga data e vendimit të një Dhome, çdo palë në çështje,
në raste përjashtimore,
11 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut mund të kërkojë kalimin e saj në Dhomën
e Madhe.
2. Kërkesa pranohet nga një kolegj prej pesë gjyqtarësh të Dhomës së Madhe, në qoftë
se çështja ngre një problem serioz që ka të bëjë me interpretimin ose zbatimin e
Konventës ose të protokolleve të saj, ose një çështje serioze të një rëndësie të
përgjithshme.
3. Kur kolegji e pranon kërkesën, Dhoma e Madhe shprehet për çështjen me vendim.
Neni 44
Vendimet përfundimtare
1. Vendimi i Dhomës së Madhe është përfundimtar;
2. Vendimi i një Dhome bëhet përfundimtar
a. kur palët deklarojnë se nuk do të kërkojnë që çështja t‟i kalojë Dhomës së Madhe; ose
b. kur nuk është kërkuar kalimi i çështjes në Dhomën e Madhe tre muaj pas datës së
vendimit; ose
c. kur kolegji i Dhomës së Madhe rrëzon kërkesën për kalimin e çështjes, sipas nenit 43.
3. Vendimi përfundimtar botohet.
Neni 45
Arsyetimi i vendimeve
1. Vendimet përfundimtare, si dhe ato që deklarojnë pranueshmërinë ose
papranueshmërinë e kërkesave, arsyetohen.
2. Në qoftë se vendimi nuk shpreh tërësisht ose pjesërisht mendimin e njëzëshëm të
gjyqtarëve, çdo gjyqtar ka të drejtë të japë një mendim të veçantë.
Neni 46
Forca detyruese dhe ekzekutimi i vendimeve
1. Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër të respektojnë vendimin e formës së prerë
të Gjykatës në çdo çështje ku ato janë palë.
2. Vendimi i formës së prerë i Gjykatës i përcillet Komitetit të Ministrave, i cili mbikqyr
ekzekutimin e tij.
3. Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se mbikqyrja e ekzekutimit të një vendimi
të formës së prerë pengohet nga një problem i interpretimit të vendimit, ai mund t‟ia
referojë çështjen Gjykatës për t‟u shprehur me vendim për çështjen e interpretimit. Një
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vendim i tillë kërkon një shumicë prej dy të tretave të përfaqësuesve që kanë të drejtë të
marrin pjesë në Komitetin e Ministrave.
4. Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se një Palë e Lartë Kontraktuese refuzon të
respektojë një vendim të formës së prerë të Gjykatës në një çështje ku ajo është palë,
pasi t‟i ketë dërguar një njoftim formal asaj Pale dhe me vendim që merret me një
shumicë prej dy të tretave të përfaqësuesve që marrin pjesë në të, mund t‟i referojë
Gjykatës problemin nëse Pala e ka përmbushur detyrimin e saj në bazë të paragrafit 1.
5. Nëse Gjykata gjen një shkelje të paragrafit 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të
Ministrave për shqyrtimin e masave që duhen marrë. Nëse Gjykata nuk gjen asnjë shkelje
të paragrafit 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të Ministrave, i cili e mbyll shqyrtimin e
çështjes.
Neni 47
Mendimet këshillimore
1. Gjykata, me kërkesë të Komitetit të Ministrave, mund të japë mendime këshillimore për
çështje ligjore që lidhen me interpretimin e Konventës dhe të protokolleve të saj.
2. Mendime të tilla nuk trajtojnë asnjë çështje që lidhet me përmbajtjen dhe shtrirjen e të
drejtave dhe lirive të përcaktuara në Titullin I të Konventës dhe në protokollet e saj, ose
me ndonjë çështje tjetër të cilën Gjykata ose Komiteti i Ministrave mund të shqyrtojë si
pasojë e paraqitjes së ndonjë kërkese në pajtim me Konventën.
3. Vendimi i Komitetit të Ministrave për t‟i kërkuar Gjykatës mendime këshillimore merret
me votën e shumicës së përfaqësuesve që kanë të drejtë të marrin pjesë në të.
12 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Neni 48
Juridiksioni këshillimor i Gjykatës
Gjykata vendos nëse kërkesa për mendim këshillimor që paraqitet nga Komiteti i
Ministrave është në kompetencën e saj, siç përcaktohet në nenin 47.
Neni 49
Arsyetimi i mendimeve këshillimore
1. Mendimet këshillimore të Gjykatës arsyetohen.
2. Në qoftë se mendimi këshillimor nuk shpreh tërësisht ose pjesërisht mendimin e
njëzëshëm të gjyqtarëve, çdo gjyqtar ka të drejtë të japë një mendim të veçantë.
3. Mendimet këshillimore të Gjykatës i komunikohen Komitetit të Ministrave.
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Neni 50
Shpenzimet për Gjykatën
Shpenzimet për Gjykatën mbulohen nga Këshilli i Evropës.
Neni 51
Privilegjet dhe imunitetet e gjyqtarëve
Gjyqtarët, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, gëzojnë privilegjet dhe imunitetet e
parashikuara në Nenin 40 të Statutit të Këshillit të Evropës dhe në marrëveshjet e lidhura
në zbatim të këtij neni.

Titulli III
Dispozita të ndryshme
Neni 52
Hetimet e Sekretarit të Përgjithshëm
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të
Evropës, jep shpjegim mbi mënyrën se si e drejta e saj e brendshme siguron zbatimin
efektiv të të gjitha dispozitave të Konventës.
Neni 53
Mbrojtja e të drejtave ekzistuese të njeriut
Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk duhet të interpretohet sikur kufizon ose cenon
të drejtat e njeriut dhe liritë themelore që mund të sigurohen nga legjislacioni i çdo Pale të
Lartë Kontraktuese ose nga çdo marrëveshje tjetër në të cilën kjo Pale e Lartë
Kontraktuese është palë.
Neni 54
Kompetencat e Komitetit të Ministrave
Asnjë dispozitë e kësaj Konvente nuk cenon kompetencat që Statuti i Këshillit të Evropës
i jep Komitetit të Ministrave.
Neni 55
Përjashtimi i mjeteve të tjera të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
Me përjashtim të ndonjë marrëveshjeje të veçantë, Palët e Larta Kontraktuese heqin dorë
reciprokisht nga përfitimi prej traktateve, konventave ose deklaratave në fuqi ndërmjet
tyre, për të zgjidhur me anë të ankimit, mosmarrëveshjet që rrjedhin nga interpretimi ose
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zbatimi i kësaj Konvente, në mënyra të ndryshme nga ato që parashikon Konventa në
fjalë.
Neni 56
Zbatimi territorial
1. Çdo Shtet, në momentin e ratifikimit ose në çdo moment tjetër të mëvonshëm, mund të
deklarojë me njoftim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës se kjo
Konventë, në bazë të paragrafit 4 të këtij neni, do të zbatohet mbi të gjitha territoret ose
mbi secilin nga territoret për marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave është përgjegjës.
2. Konventa do të zbatohet për territorin ose territoret e caktuara në
13 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut njoftim, tridhjetë ditë pas datës në të cilën
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do të ketë marrë njoftim.
3. Në territoret e lartpërmendura, dispozitat e kësaj Konvente do të zbatohen duke marrë
parasysh nevojat vendore.
4. Çdo Shtet, i cili ka bërë një deklaratë në përputhje me paragrafin e parë të këtij neni,
në çdo rast të mëvonshëm, mund të deklarojë në emër të një ose më shumë territoreve të
përmendur në këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për shqyrtimin e
kërkesave të individëve, të organizatave joqeveritare ose të grupeve të individëve të
parashikuara në nenin 34 të kësaj Konvente.
Neni 57
Rezervat
1. Çdo Shtet, në momentin e nënshkrimit të kësaj Konvente ose të dorëzimit të
instrumentit të tij të ratifikimit, mund të formulojë ndonjë rezervë në lidhje me një dispozitë
të veçantë të Konventës, në shkallën që një ligj në fuqi në atë kohë në territorin e tij nuk
është në përputhje me këtë dispozitë. Sipas këtij neni, nuk lejohen rezervat me karakter
të përgjithshëm.
2. Çdo rezervë e bërë në përputhje me këtë nen duhet të përmbajë një deklaratë të
shkurtër të ligjit në fjalë.
Neni 58
Denoncimi
1. Një Palë e Lartë Kontraktuese mund të denoncojë këtë Konventë, vetëm pas kalimit të
pesë vjetëve nga data e hyrjes së Konventës në fuqi për këtë palë dhe me një njoftim
paraprak prej gjashtë muajsh drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, i
cili informon Palët e tjera të Larta Kontraktuese.
2. Ky denoncim nuk mund të ketë si pasojë çlirimin e Palës së Lartë Kontraktuese në fjalë
nga detyrimet e saj sipas kësaj Konvente lidhur me çdo akt që, po të përbëjë shkelje të
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këtyre detyrimeve, mund të jenë kryer nga ajo përpara datës në të cilën denoncimi hyn në
fuqi.
3. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese që pushon së qënuri Anëtare e Këshillit të Evropës,
pushon gjithashtu së qënuri Palë në këtë Konventë nën të njëjtat kushte.
4. Konventa mund të denoncohet në përputhje me dispozitat e paragrafëve të
mëparshëm përsa i përket çdo territori për të cilin ajo ka qenë deklaruar të zbatohet në
bazë të nenit 56.
Neni 59
Nënshkrimi dhe ratifikimi
1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrimin e Anëtarëve të Këshillit të Evropës. Ajo
duhet të ratifikohet. Ratifikimet dorëzohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të
Evropës.
2. Bashkimi Europian mund të aderojë në këtë Konventë.
3. Kjo Konventë hyn në fuqi pas dorëzimit të dhjetë instrumenteve të ratifikimit.
4. Për çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, Konventa do të hyjë në fuqi në datën e
dorëzimit të instrumentit të ratifikimit prej tij.
5. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Anëtarët e Këshillit të
Evropës për hyrjen në fuqi të Konventës, për emrat e Palëve të Larta Kontraktuese që e
kanë ratifikuar, si dhe për dorëzimin e mëvonshëm të çdo instrumenti ratifikimi.
Bërë në Romë, më 4 Nëntor 1950, në frëngjisht dhe anglisht, të dy tekstet janë njëlloj
autentikë, në një kopje të vetme, e cila dorëzohet në arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilit nënshkrues.
14 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
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Protokoll Nr. 1 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore
Paris, 20. III.1952
Qeveritë nënshkruese, Anëtare të Këshillit të Evropës,
Të vendosura që të marrin masa për të siguruar zbatimin kolektiv të disa të drejtave dhe
lirive të tjera nga ato të përfshira në Seksionin I të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave
të Njeriut dhe të Lirive Themelore, të nënshkruar në Romë, më 4 nëntor 1950 (në vijim e
referuar si “Konventa”),
Kanë rënë dakord si më poshtë:
Neni 1
Mbrojtja e pronës
Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë e tij. Askush nuk
mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të interesit publik dhe në kushtet e
parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.
Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cënojnë të drejtën e Shteteve për të zbatuar ligje,
që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pasurive në përputhje me
interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e taksave ose të kontributeve ose të
gjobave të tjera.
Neni 2
E drejta për arsim
Askujt nuk mund t‟i mohohet e drejta për arsimim. Shteti, në ushtrimin e funksioneve që
merr përsipër në fushën e edukimit dhe të arsimit, respekton të drejtën e prindërve për të
siguruar këtë edukim dhe arsim në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe filozofike.
Neni 3
E drejta për zgjedhje të lira
Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër të organizojnë në intervale të arsyeshme
kohore, zgjedhje të lira me votim të fshehtë, në kushte që sigurojnë shprehjen e lirë të
mendimit të popullit për zgjedhjen e organit ligjvënës.
Neni 4
Zbatimi territorial
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, në momentin e nënshkrimit ose të ratifikimit të këtij
Protokolli ose në çdo moment tjetër të mëvonshëm, mund t‟i komunikojë Sekretarit të
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës një deklaratë, ku cakton masën në të cilën ajo merr
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përsipër të zbatojë dispozitat e këtij Protokolli në territoret e përmendura në deklaratën në
fjalë, marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave ajo siguron.
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese që ka komunikuar një deklaratë në bazë të paragrafit të
mësipërm, mund të komunikojë herë pas here një deklaratë të mëtejshme që ndryshon
përmbajtjen e çdo deklarate të mëparshme ose që i jep fund zbatimit të dispozitave të
këtij Protokolli mbi çdo territor.
Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen, do të konsiderohet të jetë bërë në
përputhje me paragrafin (1) të nenit 56 të Konventës.
Neni 5
Marrëdhënia me Konventën
Palët e Larta Kontraktuese do t‟i konsiderojnë nenet 1, 2, 3 dhe 4 të këtij Protokolli si
nene shtesë të Konventës dhe për pasojë do të zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.
Neni 6
Nënshkrimi dhe ratifikimi
Ky Protokoll do të jetë i hapur për nënshkrim për anëtarët e Këshillit të Evropës,
nënshkrues të Konventës; ai do të ratifikohet njëkohësisht me Konventën ose pas
ratifikimit të saj. Ai do të hyjë në fuqi pas depozitimit të dhjetë instrumenteve të ratifikimit.
Për çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, Protokolli do të hyjë në fuqi në datën e
depozitimit të instrumentit të ratifikimit.

145

Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të
Evropës, i cili do t‟u bëjë të njohur të gjithë Anëtarëve emrat e atyre që e kanë ratifikuar.
Bërë në Paris, më 20 mars 1952, në frëngjisht dhe anglisht, të dy tekstet janë njëlloj
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilës Qeveri
nënshkruese.
Protokolli Nr. 4 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe
Lirive themelore, i cili siguron disa të drejta dhe liri të tjera nga ato që
përfshihen tashmë në Konventën dhe në Protokollin e parë të
Konventës
Strasburg, 16. IX. 1963
Qeveritë nënshkruese, Anëtare të Këshillit të Evropës,
Të vendosura që të marrin masat e përshtatshme për të siguruar zbatimin e përbashkët
të të drejtave dhe lirive, të tjera nga ato që përfshihen tashmë në Pjesën 1 të Konventës
së Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore, të nënshkruar në Romë,
më 4 nëntor 1950 (e quajtur më poshtë “Konventa”) dhe nenet 1 deri 3 të Protokollit të
Parë të Konventës, të nënshkruar në Paris më 20 mars 1952,
Kanë rënë dakord për sa vijon:
Neni 1
Ndalimi i burgimit për borxhe
Askujt nuk mund t‟i hiqet liria për arsyen e thjeshtë, se nuk është në gjendje të
përmbushë një detyrim kontraktor.
Neni 2
Liria e lëvizjes
1. Kushdo që ndodhet në mënyrë të ligjshme në territorin e një Shteti ka të drejtë, brenda
këtij territori, të lëvizë lirisht në të dhe të zgjedhë lirisht vendbanimin e tij.
2. Çdo person është i lirë të largohet nga çdo vend, duke përfshirë të tijin.
3. Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund të bëhet objekt i kufizimeve të tjera nga ato të
parashikuara në ligj dhe të domosdoshme në një shoqëri demokratike për sigurimin
kombëtar ose sigurinë publike, ruajtjen e rendit publik, parandalimin e veprave penale,
mbrojtjen e shëndetit apo të moralit, ose mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.
4. Të drejtat e parashtruara në paragrafin 1, në disa fusha të caktuara, mund t‟u
nënshtrohen disa kufizimeve të vendosura në përputhje me ligjin dhe të justifikuara nga
interesi publik në një shoqëri demokratike.
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Neni 3
Ndalimi i dëbimit të shtetasve
1. Askush nuk mund të dëbohet, me anë të një mase individuale ose kolektive, nga
territori i Shtetit, shtetas i të cilit ai është.
2. Askujt nuk mund t‟i hiqet e drejta për të hyrë në territorin e Shtetit, shtetas i të cilit ai
është.
Neni 4
Ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve
Dëbimi kolektiv i të huajve është i ndaluar.
Neni 5
Zbatimi territorial
1. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, në çastin e nënshkrimit ose të ratifikimit të këtij
Protokolli ose në çdo çast tjetër të mëvonshëm, mund t‟i komunikojë
16 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të
Evropës një deklaratë, ku përcakton masën në të cilën ajo merr përsipër të zbatojë
dispozitat e këtij Protokolli në territoret e përmendura në deklaratën në fjalë, marrëdhëniet
ndërkombëtare të të cilave ajo siguron.
2. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese që ka komunikuar një deklaratë në bazë të paragrafit të
mësipërm, herë pas here, mund të komunikojë një deklaratë të re që ndryshon termat e
çdo deklarate të mëparshme ose që i jep fund zbatimit të dispozitave të këtij Protokolli
mbi një territor çfarëdo.
3. Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen do të konsiderohet e bërë në përputhje
me paragrafin 1 të Nenit 56 të Konventës.
4. Territori i çdo Shteti për të cilin gjen zbatim ky Protokoll, në bazë të ratifikimit ose të
pranimit të tij nga Shteti në fjalë dhe secili nga territoret për të cilin ky Protokoll gjen
zbatim, në bazë të një deklarate të nënshkruar nga Shteti në fjalë sipas këtij neni, do të
konsiderohen si territore më vete në vështrim të referencave që u bëhet territorit të një
Shteti në Nenet 2 dhe 3.
5. Çdo Shtet, që ka bërë një deklaratë në përputhje me paragrafin 1 apo 2 të këtij Neni,
në çdo çast të mëvonshëm, mund të deklarojë në emër të një ose më shumë territore të
parashikuara në këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për shqyrtimin e
kërkesave të personave fizikë, të organizmave joqeveritare ose të grupeve të individëve,
siç parashikohet në Nenin 34 të Konventës, në lidhje me të gjitha ose Nenet 1 deri 4 të
këtij Protokolli.
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Neni 6
Marrëdhëniet me Konventën
Palët e Larta Kontraktuese do t‟i konsiderojnë nenet 1 deri 5 të këtij Protokolli si Nene
shtesë të Konventës dhe për pasojë të gjitha dispozitat e Konventës do të zbatohen në
lidhje me to.
Neni 7
Nënshkrimi dhe ratifikimi
1. Ky Protokoll u paraqitet për nënshkrim anëtarëve të Këshillit të Evropës, nënshkrues të
Konventës; ai do të ratifikohet njëkohësisht me Konventën ose pas ratifikimit të
Konventës. Ai do të hyjë në fuqi pas depozitimit të dhjetë instrumenteve të ratifikimit. Për
çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, Protokolli do të hyjë në fuqi në datën e
depozitimit të instrumentit të tij të ratifikimit.
2. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit
të Evropës, i cili do të informojë të gjithë Anëtarët për emrat e atyre që e kanë ratifikuar.
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, rregullisht të autorizuar për këtë qëllim, kanë
nënshkruar këtë Protokoll.
Bërë në Strasburg, më 16 shtator 1963, në Anglisht dhe Frëngjisht, të dy tekstet janë
njëlloj autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të
Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilit shtet
nënshkrues.
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Protokolli Nr.6 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore në
lidhje me heqjen e dënimit me vdekje
Strasburg, 28. IV. 1983
Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës, nënshkruese të këtij Protokolli të Konventës së
Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, të nënshkruar në Romë, më 4
nëntor 1950 (në vijim referuar si “Konventa”),
Duke marrë parasysh se zhvillimet e ndodhura në shumë shtete anëtare të
Këshillit të Evropës tregojnë një prirje të përgjithshme në favor të heqjes së dënimit me
vdekje,
Kanë rënë dakord si më poshtë:
Neni 1
Heqja e dënimit me vdekje
Dënimi me vdekje hiqet. Askush nuk mund të dënohet me një dënim të tillë, as të
ekzekutohet.
Neni 2
Dënimi me vdekje në kohë lufte
Një shtet mund të parashikojë në legjislacionin e tij dënimin me vdekje për akte të kryera
në kohë lufte ose rreziku shumë të afërt të luftës; një dënim i tillë do të zbatohet vetëm në
rastet e parashikuara nga ky legjislacion dhe në përputhje me dispozitat e tij. Ky shtet do
t‟i komunikojë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës dispozitat përkatëse të
legjislacionit në fjalë.
Neni 3
Ndalimi i derogimeve
Asnjë derogim nuk lejohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli në bazë të nenit 15 të
Konventës.
Neni 4
Ndalimi i rezervave
Asnjë rezervë nuk pranohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli në bazë të nenit 57 të
Konventës.
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Neni 5
Zbatimi territorial
1. Çdo shtet, në momentin e nënshkrimit ose të dorëzimit të instrumentit të tij të ratifikimit,
pranimit ose miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në lidhje me të cilët do të
gjejë zbatim ky Protokoll.
2. Çdo shtet, në çdo kohë të mëpasme mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në lidhje
me çdo territor tjetër të përcaktuar në një deklaratë drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të
Këshillit të Evropës. Protokolli do të hyjë në fuqi në lidhje me këtë territor ditën e parë të
muajit që do të pasojë datën e marrjes së deklaratës nga Sekretari i Përgjithshëm.
3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm do të mund të tërhiqet,
në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me një njoftim drejtuar Sekretarit të
Përgjithshëm. Tërheqja do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason datën e marrjes
së njoftimit nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.
Neni 6
Marrëdhëniet me Konventën
Shtetet Palë do t‟i konsiderojnë nenet 1 deri 5 të këtij Protokolli si nene shtesë të
Konventës dhe për pasojë do të zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.
Neni 7
Nënshkrimi dhe ratifikimi
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim nga Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës,
nënshkruese të Konventës. Ai do t‟i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një
Shtet anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë
Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e ratifikimit,
të pranimit ose të miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit
të Evropës.
Neni 8
Hyrja në fuqi
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason datën në të cilën pesë
Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të kenë shprehur pëlqimin e tyre për t‟u lidhur
me Protokollin, sipas dispozitave të nenit 7.
2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t‟u lidhur me
Protokollin, ky do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason datën e depozitimit të
instrumentit të ratifikimit, pranimit ose miratimit.
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Neni 9
Funksionet e depozitarit
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do t‟i njoftojë Shtetet anëtare të Këshillit:
a. për çdo nënshkrim;
b. për dorëzimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi;
c. për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli sipas neneve 5 dhe 8;
d. për çdo akt, njoftim ose komunikim tjetër lidhur me këtë Protokoll.
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, të autorizuar rregullisht për këtë qëllim, nënshkruajnë
këtë Protokoll.
Bërë në Strasburg, më 28 Prill 1983, në anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë njëlloj
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin
secilit Shtet anëtar të Këshillit të Europës.
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Protokolli Nr. 7 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive themelore
Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës, nënshkruese të këtij Protokolli,
Të vendosura që të marrin masat e përshtatshme për të siguruar garancinë kolektive të
disa të drejtave dhe lirive nga Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive
Themelore, të nënshkruar në Romë, më 4 nëntor 1950 (në vijim e referuar si “Konventa”)
Kanë rënë dakord si më poshtë:
Neni 1
Garancitë procedurale në lidhje me dëbimin e të huajve
1. Një i huaj me qëndrim të rregullt në territorin e një Shteti nuk mund të dëbohet, veçse
në zbatim të një vendimi të marrë në përputhje me ligjin dhe duhet të ketë mundësi:
a. të parashtrojë arsyet kundër dëbimit të tij,
b. të kërkojë shqyrtimin e çështjes së tij, dhe
c. të përfaqësohet për këto qëllime përpara autoritetit kompetent ose një ose disa
persona të caktuar nga ky autoritet.
2. Një i huaj mund të dëbohet përpara ushtrimit të të drejtave të renditura në paragrafin
1.a, b dhe c të këtij neni, kur ky dëbim është i domosdoshëm në interes të rendit publik
ose është bërë për arsye të sigurisë kombëtare.
Neni 2
E drejta e apelit në çështjet penale
1. Çdo person i shpallur fajtor për një vepër penale nga një gjykatë ka të drejtë të
paraqesë për shqyrtim përpara një gjykate më të lartë deklarimin e fajësisë ose dënimin.
Ushtrimi i kësaj të drejte, duke përfshirë shkaqet për të cilat ajo mund të ushtrohet,
përcaktohet me ligj.
2. Nga kjo e drejtë mund të ketë përjashtime për vepra të lehta penale, siç përcaktohen
me ligj, ose kur i interesuari ka qenë gjykuar në shkallë të parë nga gjykata më e lartë,
ose shpallur fajtor dhe dënuar në vijim të një apeli kundër pafajësisë së tij.
Neni 3
Kompensimi për dënimin e padrejtë
Kur një person është dënuar për një vepër penale me vendim të formës së prerë dhe kur
ky dënim është anuluar më vonë, ose në rast faljeje, për shkak të një fakti të ri ose të
zbuluar rishtazi që provon një gabim gjyqësor, personi që ka pësuar ndëshkimin për
arsye të këtij dënimi, zhdëmtohet sipas ligjit ose praktikës në fuqi në Shtetin në fjalë, me
përjashtim të rastit kur është provuar se moszbulimi në kohën e duhur i faktit të panjohur
është shkaktuar tërësisht ose pjesërisht prej personit në fjalë.
152

Neni 4
E drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë
1. Askush nuk mund të ndiqet ose të dënohet penalisht nga juridiksioni i të
19 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut njëjtit Shtet për një vepër për të cilën ai
më parë ka qenë shpallur i pafajshëm ose dënuar me një vendim gjyqësor të formës së
prerë, në përputhje me ligjin dhe procedurën penale të atij Shteti.
2. Dispozitat e paragrafit të mësipërm nuk pengojnë rihapjen e procesit, në përputhje me
ligjin dhe procedurën penale të Shtetit të interesuar, në rast se fakte të reja ose të
zbuluara rishtazi, ose një mangësi themelore në procedimet e mëparshme janë të një
natyre të tillë që mund të cenojnë vendimin e dhënë.
3. Asnjë derogim nuk lejohet për këtë nen në përputhje me nenin 15 të Konventës.
Neni 5
Barazia ndërmjet bashkëshortëve
Bashkëshortët gëzojnë barazinë e të drejtave dhe të përgjegjësive me karakter civil midis
tyre, si dhe në marrëdhëniet me fëmijët e tyre, në lidhje me martesën, gjatë martesës dhe
gjatë zgjidhjes së saj. Ky nen nuk i pengon Shtetet që të marrin masat e nevojshme në
interes të fëmijëve.
Neni 6
Zbatimi territorial
1. Çdo Shtet, në momentin e nënshkrimit ose të dorëzimit të instrumentit të tij të ratifikimit,
të pranimit ose të miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në të cilët do të gjejë
zbatim ky Protokoll, duke përcaktuar masën në të cilën ai merr përsipër të zbatojë
dispozitat e këtij Protokolli në këtë ose këto territore.
2. Çdo Shtet, me anë të një deklarate drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të
Evropës, mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në lidhje me çdo territor tjetër të
specifikuar në deklaratë. Në lidhje me këtë territor, Protokolli hyn në fuqi ditën e parë të
muajit që pason kalimin e një periudhe prej dy muajsh nga data e marrjes së deklaratës
nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.
3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet ose të
ndryshohet, në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me anë të një njoftimi
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja ose ndryshimi hyn në fuqi ditën e parë të
muajit që pason mbarimin e një periudhe prej dy muajsh pas datës së marrjes së njoftimit
nga Sekretari i Përgjithshëm.
4. Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen do të konsiderohet e bërë në përputhje
me paragrafin 1 të nenit 56 të Konventës.
5. Territori i çdo Shteti për të cilin gjen zbatim ky Protokoll në bazë të ratifikimit, pranimit
ose miratimit të tij nga Shteti në fjalë dhe secili nga territoret për të cilin ky Protokoll gjen
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zbatim në bazë të një deklarate të nënshkruar nga Shteti në fjalë në përputhje me këtë
nen, mund të konsiderohen si territore më vete duke marrë parasysh referimin që i bëhet
territoreve të një Shteti në nenin 1.
6. Çdo Shtet që ka bërë deklaratë sipas paragrafit 1 ose 2 të këtij neni, në çdo kohë të
mëpasme, mund të deklarojë në lidhje me një ose më shumë territore të parashikuara në
këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për shqyrtimin e kërkesave të
personave fizikë, të organizmave joqeveritare ose të grupeve të individëve, siç
parashikohet në nenin 34 të Konventës, në lidhje me nenet 1 deri 5 të këtij Protokolli.
Neni 7
Marrëdhënia me Konventën
Shtetet Palë do t‟i konsiderojnë nenet 1 deri 6 të këtij Protokolli si nene shtesë të
Konventës dhe, për pasojë zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.
Neni 8
Nënshkrimi dhe ratifikimi
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim për Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës,
nënshkruese të Konventës. Ai do t‟i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një
Shtet anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë
Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e ratifikimit,
pranimit ose miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të
20 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut Këshillit të Evropës.
Neni 9
Hyrja në fuqi
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe
prej dy muajsh pas datës në të cilën shtatë Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të
kenë shprehur pëlqimin e tyre për t‟u lidhur me Protokollin, sipas dispozitave të nenit 8.
2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t‟u lidhur me
Protokollin, ky i fundit do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një
periudhe prej dy muajsh pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose
miratimit.
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Neni 10
Funksionet e depozitarit
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Shtetet anëtare të Këshillit
të Evropës:
a. për çdo nënshkrim;
b. për depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi;
c. për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në përputhje me nenet 6 dhe 9;
d. për çdo akt, njoftim ose deklaratë tjetër që ka lidhje me këtë Protokoll.
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, të autorizuar rregullisht për këtë qëllim, nënshkruajnë
këtë Protokoll.
Bërë në Strasburg, më 22 nëntor 1984, në anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë njëlloj
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin
secilit Shtet Anëtar të Këshillit të Europës.
Protokolli Nr.12 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore
Romë, 4. XI. 2000
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të këtij protokolli,
Duke pasur parasysh parimin themelor, sipas të cilit të gjithë personat janë të barabartë
para ligjit dhe kanë të drejtë për një mbrojtje të njëjtë nga ligji,
Të vendosur për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të nxitur barazinë e të gjithë
personave nëpërmjet zbatimit kolektiv të një ndalimi të përgjithshëm të diskriminimit në
kuadrin e Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore të
nënshkruar në Romë, më 4 nëntor 1950 (në vijim referuar si “Konventa”);
Duke ripohuar që parimi i mosdiskriminimit nuk i ndalon Shtetet Palë të marrin masa me
qëllim që të nxisin një barazi të plotë dhe efektive, me kusht që këto masa të kenë një
justifikim të arsyeshëm dhe objektiv,
Kanë rënë dakord si më poshtë:
Neni 1
Ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe
prej dy muajsh pas datës në të cilën shtatë Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të
kenë shprehur pëlqimin e tyre për t‟u lidhur me Protokollin, sipas dispozitave të nenit 8.
2. Askush nuk duhet të diskriminohet nga një autoritet publik për ndonjë nga arsyet e
parashikuara në paragrafin 1.
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Neni 2
Zbatimi territorial
1. Çdo Shtet, në momentin e nënshkrimit ose depozitimit të instrumenteve të ratifikimit,
pranimit
21 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut ose miratimit, mund të caktojë territorin
ose territoret në të cilat ky Protokoll gjen zbatim.
2. Çdo Shtet, në çdo kohë të mëpasme, mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në lidhje
me çdo territor tjetër të specifikuar në një deklaratë drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të
Këshillit të Evropës,. Në lidhje me këtë territor, Protokolli hyn në fuqi ditën e parë të muajit
që pason kalimin e një periudhe prej tre muajsh nga data e marrjes së njoftimit nga ana e
Sekretarit të Përgjithshëm.
3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet ose të
ndryshohet, në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me anë të një njoftimi
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Tërheqja ose ndryshimi hyn në
fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe prej tre muajsh pas datës së
marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.
4. Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen do të konsiderohet e bërë në përputhje
me paragrafin 1 të nenit 56 të Konventës.
5. Çdo Shtet që ka bërë deklaratë sipas paragrafit 1 ose 2 të këtij neni, në çdo kohë të
mëpasme, mund të deklarojë në lidhje me një ose më shumë territore të parashikuara në
këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për shqyrtimin e kërkesave të
individëve, organizatave joqeveritare ose të grupeve të individëve, siç parashikohet në
nenin 34 të Konventës në lidhje me nenin 1 të këtij Protokolli.
Neni 3
Marrëdhënia me Konventën
Shtetet Palë do t‟i konsiderojnë dispozitat e neneve 1 dhe 2 të këtij Protokolli si nene
shtesë të Konventës dhe, për pasojë do të zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.
Neni 4
Nënshkrimi dhe ratifikimi
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim nga Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës,
nënshkruese të Konventës. Ai i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një Shtet
anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë Protokoll pa
ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e ratifikimit, pranimit ose
miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.
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Neni 5
Hyrja në fuqi
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim nga Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës,
nënshkruese të Konventës. Ai i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një Shtet
anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë Protokoll pa
ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e ratifikimit, pranimit ose
miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe
prej tre muajsh pas datës në të cilën dhjetë Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të
kenë shprehur pëlqimin e tyre për t‟u lidhur me Protokollin, sipas dispozitave të nenit 4.
2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t‟u lidhur me këtë
Protokoll, ky do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe
prej tre muajsh pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose
miratimit.
Neni 6
Funksionet e depozitarit
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Shtetet anëtare të Këshillit
të Evropës:
a. për çdo nënshkrim;
b. për depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi;
c. për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në përputhje me nenet 2 dhe 5;
d. për çdo akt, njoftim ose deklaratë tjetër që ka lidhje me këtë Protokoll.
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, të autorizuar rregullisht për këtë qëllim, kanë
nënshkruar këtë Protokoll.
Bërë në Romë, më 4 nëntor 2000, në 22 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë njëlloj autentikë, në një kopje të vetme, e cila
depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të
Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilit Shtet Anëtar të Këshillit të
Europës.
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Protokolli Nr.13 i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore në
lidhje me heqjen e dënimit me vdekje në çdo rrethanë
Vilinius, 3. V. 2002
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të këtij protokolli,
Të bindur se e drejta e çdokujt për jetën është një vlerë themelore në një shoqëri
demokratike dhe se shfuqizimi i dënimit me vdekje është thelbësor për mbrojtjen e kësaj
të drejte dhe për njohjen e plotë të dinjitetit që i përket të gjitha qenieve njerëzore;
Duke dëshiruar që të përforcojnë mbrojtjen e së drejtës së jetës të garantuar nga
Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore të nënshkruar në
Romë, më 4 nëntor 1950 (tani e tutje e quajtur “Konventa”);
Duke vënë re se Protokolli Nr. 6 i Konventës, në lidhje me Heqjen e Dënimit me Vdekje, i
nënshkruar në Strasburg, më 28 prill 1983, nuk e përjashton dënimin me vdekje në lidhje
me akte të kryera në kohë lufte ose rreziku shumë të afërt të luftës;
Të vendosur për të ndërmarrë një hap përfundimtar me qëllim shfuqizimin e dënimit me
vdekje në çdo rrethanë,
Kanë rënë dakord për sa vijon:
Neni 1
Heqja e dënimit me vdekje
Dënimi me vdekje hiqet. Askush nuk mund të dënohet me një dënim të tillë dhe as të
ekzekutohet.
Neni 2
Ndalimi i derogimeve
Asnjë derogim nuk lejohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli, në bazë të nenit 15 të
Konventës.
Neni 3
Ndalimi i rezervave
Asnjë rezervë nuk pranohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli në bazë të nenit 57 të
Konventës.
Neni 4
Zbatimi territorial
1 Çdo shtet, në çastin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të tij të ratifikimit, të
pranimit ose të miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në lidhje me të cilët do të
gjejë zbatim ky Protokoll.
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2 Çdo shtet, në çdo kohë të mëvonshme, mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në
lidhje me çdo territor tjetër të përcaktuar në një deklarate të drejtuar Sekretarit të
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Në lidhje me këtë territor, Protokolli hyn në fuqi ditën
e parë të muajit që pason kalimin e një periudhe prej tre muajsh nga data e marrjes së
njoftimit nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.
3 Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet ose të
ndryshohet, në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me anë të një njoftimi
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Tërheqja ose ndryshimi hyn në
fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe prej tre muajsh pas datës së
marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.
23 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
Neni 5
Marrëdhëniet me Konventën
Shtetet Palë do t‟i konsiderojnë nenet 1 deri 4 të këtij Protokolli si nene shtesë të
Konventës dhe, për pasojë, të gjitha dispozitat e Konventës do të zbatohen në lidhje me
to.
Neni 6
Nënshkrimi dhe ratifikimi
Ky Protokoll u paraqitet për nënshkrim Shteteve anëtare të Këshillit të Evropës,
nënshkruese të Konventës. Ai i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një Shtet
anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, ta pranojë ose ta miratojë këtë
Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e ratifikimit,
të pranimit ose të miratimit, do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit
të Evropës.
Neni 7
Hyrja në fuqi
1 Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe
prej tre muajsh pas datës në të cilën dhjetë Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të
kenë shprehur pëlqimin e tyre për të qenë të detyruar nga Protokolli, sipas dispozitave të
nenit 6.
2 Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për të qenë të detyruar
nga ky Protokoll, ky i fundit do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e
një periudhe prej tre muajsh pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, të
pranimit ose të miratimit.
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Neni 8
Funksionet e depozitarit
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Shtetet anëtarë të Këshillit
të Evropës:
a për çdo nënshkrim;
b për depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi;
c për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në përputhje me nenet 4 dhe 7;
d any për çdo akt, njoftim ose deklaratë tjetër që ka lidhje me këtë Protokoll.
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, rregullisht të autorizuar për këtë qëllim, e
nënshkruan këtë Protokoll.
Bërë në Vilnius, më 3 maj 2002, në frëngjisht dhe anglisht, të dy tekstet janë njëlloj
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin
secilit Shtet anëtar të Këshillit të Evropës.
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KARTA SOCIALE EUROPIANE
Strasburg, 3 Maj 1996
Hyrje
Qeverite nenshkruese te kesaj, duke qene anetare te Keshillit te Europes, Duke konsideruar qe
ynimi i Keshillit te Europes eshte arritja e nje uniteti me te madh ndermjet anetareve te tij me
qellim qe te ruajne dhe realizojne idealet dhe parimet qe jane trashegimi e tyre e perbashket dhe
er te lehtesuar perparimin ekonomik dhe shoqeror, vecanerisht nepermjet ruajtjes dhe realizimit te
etejshem te te drejtave te njeriut dhe lirive themelore;
Duke konsideruar qe ne Konventen uropiane per Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirive
Themelore nenshkruar ne Rome me 4 Nentor 1950, dhe Protokollet e saj, Shtetet anetare te
Keshillit te Europes rane dakord t‟u sigurojne popullsive te tyre lirite dhe te drejtat politike te
specifikuara aty;
Duke konsideruar qe ne Karten Sociale Europiane, te hapur per nenshkrim ne Torino me 18 Tetor
1961, dhe Protokollet e saj, Shtetet anetare te Keshillit te Europes rane dakord te permiresojne
standartin e tyre te jeteses dhe mireqenien e tyre sociale;
Duke rikujtuar qe Konferenca Ministrore mbi te Drejtat e Njeriut e mbajtur ne Rome me 5 Nentor
1990 theksoi nevojen, nga njera ane te ruaje natyren e pandashme te te gjitha te drejtave te jeriut,
qofshin ato civile, politike, ekonomike, sociale ose kulturore dhe, nga ana tjeter, t‟i jape nje impuls
te ri Kartes Sociale Europiane;
Te vendosura, sic u vendos gjate Konferences Ministrore te mbajtur ne Torino me 21 dhe 22
Tetor 1991, per te aktualizuar dhe pershtatur permbajtjen thelbesore te Kartes ne menyre qe te
merren parasysh vecanerisht ndryshimet themelore sociale qe kane ndodhur qe nga koha kur u
miratua teksti;
Duke njohur avantazhin e trupezimit ne nje Karte te Ndryshuar, te planifikuar per te zene
progresivisht vendin e Kartes Sociale Europiane, te te drejtave te garantuara nga Karta sic eshte
amenduar, te te drejtave te garantuara nga Protokolli Shtese i 1988-es dhe te shtojne te drejta
te reja,
Rane dakord si me poshte:

PJESA I
Palet pranojne si synim te poltikes se tyre, qe do te ndiqet me te gjitha mjetet e pershtateshme si
e karakterit kombetar ashtu edhe nderkombetar, arritjen e kushteve ne te cilat te drejtat dhe
parimet e meposhteme mund te realizohen ne menyre efektive:
1 Cilido do te kete mundesine te fitoje jetesen e tij ne nje pune ne te cilen ka hyre lirisht.
2 Te gjithe punetoret kane te drejte per kushte te drejta pune.
3 Te gjithe punetoret kane te drejte per kushte pune te sigurta dhe te shendeteshme.
4 Te gjithe punetoret kane te drejte per nje page te drejte te mjaftueshme per nje standart jetese
te pershtatshem per ata dhe familjet e tyre.
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5 Te gjithe punetoret dhe punedhenesit kane te drejten e lirise se shoqerizimit ne organizata
kombetare ose nderkombetare per mbrojtjen e interesave te tyre ekonomike dhe sociale.
6 Te gjithe punetoret dhe punedhenesit kane te drejte te negociojne ne menyre kolektive.
7 Femijet dhe te rinjte kane te drejte per mbrojtje te vecante ndaj rreziqeve fizike dhe morale ndaj
te cilave ata ekspozohen.
8 Grate e punesuara, ne rast te shtatzanise, kane te drejte per mbrojtje te vecante.
9 Cilido ka te drejte per lehtesi te pershtateshme per orientim profesional me synimin qe te
ndihmohet per te zgjedhur nje pune qe i pershtatet aftesive dhe interesave te tij profesionale.
10 Cilido ka te drejte per lehtesi te pershtateshme per trainim profesional.
11 Cilido ka te drejte te perfitoje nga cfaredo masash qe i lejojne atij te gezoje standartin me te
larte te arritshem te shendetit.
12 Te gjithe punetoret dhe personat e varur prej tyre kane te drejte per sigurim shoqeror.
13 Cilido pa burime te pershtateshme ka te drejte per asistence sociale dhe mjekesore.
14 Cilido ka te drejte te perfitoje nga sherbimet e mireqenies sociale.
15 Personat e gjymtuar kane te drejte per pavaresi, integrim social dhe pjesemarrje ne jeten e
komunitetit.
16 Familja si nje njesi themelore e shoqerise ka te drejte per mbrojtje te pershtateshme
ekonomike, juridike dhe sociale per te siguruar zhvillimin e saj te plote.
17 Femijet dhe te rinjte kane te drejte per mbrojtje te pershtateshme ekonomike, juridike dhe
sociale.
18 Shtetasit e cilesdo nga Palet kane te drejten te angazhohen ne pune fitimprurese ne territorin
e cilesdo nga te tjerat ne baze barazie me shtetasit e te fundit, duke ju nenshtruar kufizimeve te
bazuara ne arsye bindese ekonomike ose shoqerore.
19 Punetoret emigrante, te cilet jane shtetas te nje Pale, dhe familjet e tyre kane te drejte per
mbrojtje dhe asistence ne territorin e cdo Pale tjeter.
20 Te gjithe punetoret kane te drejte per mundesi te barabarta dhe trajtim te barabarte ne ceshtjet
e punesimit dhe punes pa dallim mbi baze seksi.
21 Punetoret kane te drejte te informohen dhe te konsultohen brenda ndermarrjes.
22 Punetoret kane te drejte te marrin pjese ne percaktimin dhe permiresimin e kushteve te punes
dhe mjedisin e punes ne ndermarrje.
23 Cdo person i moshuar ka te drejte per mbrojtje sociale.
24 Te gjithe punetoret kane te drejte per mbrojtje ne rast te perfundimit te punesimit.
25 Te gjithe punetoret kane te drejte per mbrojtje te pretendimeve te tyre ne rastin e falimentimit
te punedhenesit te tyre.
26 Te gjithe punetoret kane te drejte per dinjitet ne pune.
27 Te gjithe personat me pergjegjesi familjare dhe qe jane angazhuar ose deshirojne te
angazhohen ne punesim kane te drejte ta bejne kete pa ju nenshtruar diskriminimit dhe, sa te jete
e mundur, pa konflikt ndermjet pergjegjesive te tyre familjare dhe te punesimit.
28 Perfaqesuesit e punetoreve ne ndermarrje kane te drejte per mbrojtje kunder akteve
paragjykuese ndaj tyre dhe duhet t‟u jepen lehtesi te pershtateshme per te kryer funksionet e tyre.
29 Te gjithe punetoret kane te drejte te informohen dhe te konsultohen ne procedura shkurtimesh
kolektive nga puna.
30 Cilido ka te drejte per mbrojtje kunder varferise dhe perjashtimit social.
31 Cilido ka te drejte per strehim.
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Pjesa II
Palet angazhohen, sic parashikohet ne Pjesen III, ta konsiderojne veten te detyruara nga etyrimet
e parashtruara ne nenet dhe paragrafet e meposhteme.
Neni 1
E drejta per pune
Me synimin qe te sigurohet ushtrimi efektiv i se drejtes per pune, Palet angazhohen:
1 te pranojne si nje nga synimet dhe pergjegjesite e tyre paresore arritjen dhe mbajtjen e nje niveli
sa me te larte e te qendrueshem te mundshem punesimi, me synim qe te arrihet punesim i plote;
2 te mbrojne efektivisht te drejten e punetorit per te fituar jetesen e tij ne nje pune ne te cilen ka
hyre lirisht;
3 te krijojne dhe mbajne sherbime punesimi falas per te gjithe punetoret;
4 te japin dhe te nxisin orientim, trainim dhe rihabilitim profesional te pershtatshem.
Neni 2
E drejta per Kushte te drejta pune
Me synimin qe te sigurohet ushtrimi efektiv i se drejtes per kushte te drejta pune, Palet
angazhohen:
1 te marrin masa per orar pune ditor e javor te arsyeshem, qe java e punes te ulet progresivisht
ne masen qe e lejojne rritja e produktivitetit dhe faktoreve te tjere perkates;
2 te marrin masa per dite pushimi publik te paguara;
3 te marrin masa per nje leje vjetore te paguar prej nje minimumi prej kater javesh;
4 te eliminojne rreziqet ne pune vetvetisht te rrezikshme ose te pashendeteshme, dhe, ku nuk ka
qene akoma e mundur, te eliminojne ose ulin keto rreziqe mjaftueshem, te marrin masa ose per
nje shkurtim te oreve te punes ose per pushime shtese te paguara per punetoret e angazhuar ne
keto pune;
5 te sigurojne nje periudhe javore pushimi e cila, sa te jete e mundur, te perkoje me diten e njohur
nga tradita ose zakoni ne vendin ose rajonin ne fjale si nje dite pushimi;
6 te sigurojne qe punetoret te jene te informuar me shkrim, sa me pare te jete e mundur, dhe ne
cdo rast jo me vone se dy muaj pas dates se fillimit te punesimit te tyre, per aspektet thelbesore
te kontrates ose marredhenies se punesimit;
7 te sigurojne qe punetoret qe bejne pune naten te perfitojne nga masa qe marrin parasysh
natyren e vecante te punes.
Neni 3
E drejta per kushte pune te sigurta dhe te shendeteshme
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes per kushte te sigurta dhe te
shendeteshme pune, Palet angazhohen, ne konsultim me organizatat e punetoreve dhe te
punedhenesve:
1 te formulojne, realizojne dhe rishikojne periodikisht nje politike kombetare koherente per
sigurimin ne pune, shendetin ne pune dhe mjedisin e punes. Synimi paresor i kesaj politike do te
jete permiresimi i sigurimit dhe shendetit ne pune dhe te parandalohen aksidentet dhe demtimet e
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shendetit qe lindin nga, lidhen me ose ndodhin gjate punes, vecanerisht duke minimizuar shkaqet
e rreziqeve te vetvetishme ne mjedisin e punes;
2 te nxjerrin rregullore shendeti dhe sigurimi;
3 te marrin masa per zbatimin e ketyre rregulloreve me masa mbikqyrjeje;
4 te nxisin zhvillimin progresiv te sherbimeve te shendetit ne pune per te gjithe punetoret me
funksione thelbesisht parandaluese dhe keshillimore.
Neni 4
E drejta per page te drejte
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per nje page te drejte, Palet
ngazhohen:
1 te njohin te drejten e punetoreve per nje page te tille qe do t‟u jape atyre dhe familjeve te tyre
nje standart te pershtatshem jetese;
2 te njohin te drejten e punetoreve per njesi page te shtuar per punen jashte orarit, me
perjashtime ne raste te vecanta;
3 te njohin te drejten e punetoreve burra e gra per page te barabarte per pune me vlere te
barabarte;
4 te njohin te drejten e te gjithe punetoreve per nje periudhe te arsyeshme njoftimi per
perfundimin e punesimit;
5 te lejojne zbritjet nga rroga vetem ne kushtet dhe ne masen e parashikuar nga ligjet ose
rregulloret kombetare ose te fiksuar ne marreveshjet kolektive ose ne vendimet e arbitrazhit.
Ushtrimi i ketyre te drejtave do te arrihet me marreveshje kolektive te perfunduara lirisht, me
mekanizma ligjore te fiksimit te pagave ose me mjete te tjera te pershtateshme me kushtet
kombetare.
Neni 5
E drejta per t‟u organizuar
Me synimin per te siguruar dhe nxitur lirine e punetoreve dhe punedhenesve per te formuar
organizata lokale, kombetare ose nderkombetare per mbrojtjen e interesave te tyre ekonomike
dhe sociale dhe per t‟u anetaresuar ne ato organizata, Palet angazhohen qe legjislacioni
kombetar nuk do te jete i tille qe te pengoje dhe as do te zbatohet qe te pengoje kete liri. Masa ne
te cilen keto garanci te dhena do te zbatohen per policine do te percaktohen me ligje ose
rregullore kombetare. Parimi qe rregullon zbatimin e ketyre garancive per anetaret e forcave te
armatosura dhe masa ne te cilen ato do te zbatohen per personat e kesaj kategorie do te
rregullohet gjithashtu me ligje ose rregullore kombetare.
Neni 6
E drejta per te negociuar kolektivisht
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per te negociuar kolektivisht, Palet
angazhohen:
1 te nxisin konsultimet e perbashketa ndermjet punetoreve dhe punedhenesve;
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2 te nxisin, ku eshte e nevojshme dhe e pershtateshme, mekanizmin per negociata vullnetare
ndermjet punedhenesve ose organizatave te punedhenesve dhe organizatat e punetoreve, me
synimin per rregullimin e termave dhe kushteve te punesimit me ane te marreveshjeve kolektive;
3 te nxisin krijimin dhe perdorimin e mekanizmave te pershtatshem per pajtim dhe arbitrazh
vullnetar per zgjidhjen e mosmarreveshjeve te punes;
dhe njohin
4 te drejten e punetoreve dhe te punedhenesve per veprim kolektiv ne rastet e konfliktit te
interesave, duke perfshire te drejten per greve, duke ju nenshtruar detyrimeve qe mund te lindin
nga marreveshjet kolektive per te cilat eshte rene dakord me pare.
Neni 7
E drejta e femijeve dhe te rinjve per mbrojtje
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se femijeve dhe te rinjve per mbrojtje,
alet angazhohen:
1 te marrin masa qe mosha minimale per pranim ne punesim te jete 15 vjec, duke ju nenshtruar
perjashtimeve per femijet qe punojne ne pune te lehte te percaktuar te pademshme per
shendetin, moralin ose arsimimin e tyre;
2 te marrin masa qe mosha minimale per pranim ne punesim te jete 18 vjec persa u perket
puneve te percaktuara qe konsiderohen te rrezikshme ose te pashendeteshme;
3 te marrin masa qe personat te cilet u nenshtrohen akoma arsimit te detyrueshem nuk do te
punesohen ne pune te tille qe do t‟i pengonte ata nga perfitimi i plote i arsimimit te tyre;
4 te marrin masa qe oret e punes per personat nen 18 vjec te kufizohen ne perputhje me nevojat
e zhvillimit te tyre, dhe vecanerisht te nevojes se tyre per trainim profesional;
5 te njohin te drejten e punetoreve te rinj dhe punetoreve nxenes per nje rroge te drejte ose
shperblime te tjera te pershtateshme;
6 te marrin masa qe koha e shpenzuar nga te rinjte ne trainim profesional gjate oreve normale te
punes me miratimin e punedhenesve te trajtohet sikur formon pjese te dites se punes;
7 te marrin masa qe personat e punesuar nen 18 vjec te kene te drejte per pushim vjetor te
paguar per nje minimum prej kater javesh;
8 te marrin masa qe personat nen 18 vjec te mos punesohen ne pune nate me perjashtim te disa
puneve qe parashikohen nga ligjet ose rregulloret kombetare;
9 te marrin masa qe personat nen 18 vjec te punesuar ne pune te percaktuara nga ligjet ose
rregulloret kombetare t‟u nenshtrohen kontrolleve periodike mjekesore;
10 te sigurojne mbrojtje te vecante kunder rreziqeve fizike dhe morale ndaj te cilave jane te
ekspozuar femijet dhe te rinjte, vecanerisht kunder atyre qe rezultojne direkt ose indirekt nga
puna e tyre.
Neni 8
E drejta e grave te punesuara per mbrojtje te shtatzanise
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes se grave te punesuara per mbrojtje te
shtatzanise, Palet angazhohen:
1 te marrin masa qe, ose nepermjet lejes se paguar, ose perfitimeve te pershtateshme nga
sigurimet shoqerore ose nepermjet perfitimit nga fonde publike, grate e punesuara te marrin leje
para dhe pas lindjes se femijes deri ne nje total prej te pakten katermbedhjete javesh;
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2 te konsiderojne qe eshte e paligjshme per nje punedhenes t‟i jape nje gruaje njoftim per pushim
nga puna qe nga momenti qe ajo njofton punedhenesin e saj se eshte shtatzene deri ne fund te
lejes se saj te shtatzanise, ose t‟i jape asaj njoftimin e pushimit ne kohe te atille qe afati i njoftimit
te perfundoje brenda kesaj kohe;
3 te marrin masa qe nenat qe ushqejne foshnjat e tyre me gji te kene te drejte per nderprerje te
mjaftueshme te punes per kete qellim;
4 te disiplinojne me rregullore punesimin ne pune nate te grave shtatzena, grave qe kane lindur
rishtazi dhe grave qe ushqejne foshnjat me gji;
5 te ndalojne punesimin e grave shtazene, grave qe kane lindur rishtazi ose qe ushqejne foshnjat
me gji ne miniera nentoke dhe ne cdo pune tjeter qe eshte e papershtateshme per arsye te
natyres se saj te rrezikshme, te pashendeteshme ose te rende dhe te marrin masa te
pershtateshme per te mbrojtur te drejtat e punesimit te ketyre grave.
Neni 9
E drejta per orientim profesional
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per orientim profesional, Palet
angazhohen te ofrojne ose te nxisin, si te jete e nevojshme, nje sherbim i cili do te ndihmoje te
gjithe personat, perfshire te gjymtuarit, per te zgjidhur problemet lidhur me zgjedhjen dhe
perparimin profesional, duke patur parasysh sic duhet karakteristikat individuale dhe lidhjen e tyre
me mundesine e punesimit: kjo asistence duhet te vihet ne dispozicion falas si per te rinjte,
perfshire femijet e shkollave, ashtu edhe per te rriturit.
Neni 10
E drejta per trainim profesional
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per trainim profesional, Palet
angazhohen:
1 te ofrojne ose te nxisin, si te jete e nevojshme, trainimin teknik dhe profesional te te gjithe
personave, perfshire te gjymtuarit, ne keshillim me organizatat e punetoreve dhe punedhenesve
dhe te japin lehtesite qe lejojne per pranim ne arsimin me te larte teknik dhe universitar, te bazuar
vetem ne aftesite individuale;
2 te ofrojne ose nxisin nje sistem te punetoreve nxenes dhe rregullime te tjera sistematike per
trainimin e djemve dhe vajzave te reja ne punesimet e tyre te ndryshme;
3 te ofrojne ose te nxisin, si te jete e nevojshme:
a) lehtesi trainimi te pershtateshme dhe lehtesisht ne dispozicion per punetoret e rritur;
b) lehtesi te vecanta per ritrainimin e punetoreve te rritur, i nevojshem si rezultat i zhvillimit
teknologjik ose i tendencave te reja ne punesim;
4 te ofrojne ose te nxisin, si te jete e nevojshme, masa te vecanta per ritrainimin dhe riintegrimin
e te papuneve afatgjate;
5 te inkurajojne perdorimin e plote te lehtesive te ofruara nepermjet masave te pershtateshme
te tilla si:
a) ulja ose heqja e ndonje tarife ose pagese;
b) dhenia e asistences financiare ne rastet e pershtateshme;
c) perfshirja ne oret normale te punes e kohes se shpenzuar nga punetori per trainim shtese te
kerkuar nga punedhenesi, gjate punesimit;
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d) sigurimi, nepermjet mbikqyrjes se pershtateshme, ne keshillim me organizatat e punetoreve
dhe punedhenesve, i efektivitetit te mesimit te punetoreve nxenes dhe i rregullimeve te tjera per
trainim per punetoret e rinj dhe mbrojtje e pershtateshme per punetoret e rinj ne pergjithesi.
Neni 11
E drejta per mbrojtjen e shendetit
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per mbrojtjen e shendetit, Palet
angazhohen, qe direkt ose ne bashkepunim me organizata publike ose private, te marrin masa te
pershtateshme qe synojne, nder te tjera, per:
1 te eliminuar sa me shume te jete e mundur shkaqet e shendetit te keq;
2 te ofruar lehtesi keshillimi dhe edukimi per nxitjen e shendetit dhe inkurajimin e pergjegjesise
individuale per ceshtjet e shendetit;
3 te parandaluar sa me shume te jete e mundur epidemite, semundjet epidemike e te tjera, si
edhe aksidentet.
Neni 12
E drejta per sigurim shoqeror
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per sigurim shoqeror, Palet
angazhohen:
1 te krijojne ose mbajne nje sistem te sigurimit shoqeror;
2 te mbajne sistemin e sigurimit shoqeror ne nje nivel te kenaqshem te pakten te barabarte me
ate te nevojshem per ratifikimin e Kodit Europian te Sigurimit Shoqeror;
3 te perpiqen te ngrene sistemin e sigurimit shoqeror ne nje nivel me te larte;
4 te ndermarrin hapa, me perfundimin e marreveshjeve te pershtateshme dypaleshe dhe
shumepaleshe ose me mjete te tjera, dhe duke ju nenshtruar kushteve te percaktuara ne ato
marreveshje, per te siguruar:
a) trajtim te barabarte me ate te shtetasve te tyre te shtetasve te Paleve te tjera lidhur me te
drejtat e sigurimit shoqeror, perfshire mbajtjen e perfitimeve qe rrjedhin nga legjislacioni i sigurimit
shoqeror, pavaresisht nga levizjet qe personat e mbrojtur mund te bejne ndermjet territoreve te
Paleve;
b) dhenia, mbajtja dhe rifillimi i te drejtave te sigurimit shoqeror me mjete te tilla si akumulim i
eriudhave te sigurimit ose punesimit te plotesuara sipas legjislacionit te seciles nga Palet.
Neni 13
E drejta per asistence mjekesore dhe sociale
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per asistence mjekesore dhe sociale,
Palet angazhohen:
1 te sigurojne qe cdo personi, i cili eshte pa burime te mjaftueshme dhe i cili nuk ka mundesi te
siguroje keto burime si nepermjet perpjekjeve te tij ashtu edhe nga burime te tjera, vecanerisht
nga perfitimet prej nje skeme te sigurimit shoqeror, t‟i jepet asistence e pershtateshme dhe, ne
rast semundjeje, kujdesi i nevojshem per ate gjendje;
2 te sigurojne qe personat qe marrin asistence te tille nuk do te vuajne, per kete arsye, nga
zvogelimi i te drejtave te tyre politike ose sociale;
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3 te marrin masa qe cilido te mund te marre nga sherbimet e pershtateshme publike ose private
keshilla dhe ndihme personale ashtu sic mund te kerkohet per te parandaluar, eliminuar ose
lehtesuar gjendjen nevojtare personale ose te familjes;
4 te zbatojne dispozitat e referuara ne paragrafet 1, 2 dhe 3 te ketij neni ne menyre te barabarte
me shtetasit e tyre ndaj shtetasve te paleve te tjera qe ndodhen ligjerisht brenda territorit te tyre,
ne perputhje me detyrimet e Konventes Europiane per Asistencen Mjekesore dhe Sociale, te
nenshkruar ne Paris me 11 Dhjetor 1953.
Neni 14
E drejta per te perfituar nga sherbimet e mireqenies sociale
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes per sherbime te mireqenies sociale,
Palet angazhohen:
1 te nxisin ose te ofrojne sherbime te cilat, duke perdorur metoda te punes sociale, do te
kontribuonin ne mireqenien dhe zhvillimin e individeve dhe grupeve ne komunitet dhe pershtatjen
e tyre ne mjedisin social;
2 te inkurajoje pjesemarrjen e individeve dhe organizatave vullnetare dhe te tjera ne krijimin dhe
mbajtjen e sherbimeve te tilla.
Neni 15
E drejta e personave me gjymtime per pavaresi, integrim social dhe pjesemarrje ne jeten e
komunitetit
Me synimin qe t‟u sigurohet personave me gjymtime, pavaresisht nga mosha dhe natyra e origjina
e gjymtimeve te tyre, ushtrimi i te drejtes per pavaresi, integrim social dhe pjesemarrje ne jeten e
komunitetit, Palet angazhohen, ne vecanti:
1 te marrin masa te nevojshme qe t‟u japin personave me gjymtime orientim, arsim dhe trainim
profesional ne kuadrin e skemave te pergjitheshme kudo qe te jete e mundur ose, ku kjo nuk
eshte e mundur, nepermjet organeve te specializuara, publike ose private;
2 te nxisin aksesin e tyre ne punesim nepermjet te gjitha masave qe tentojne te inkurajojne
punedhenesit te marrin dhe mbajne ne pune persona me gjymtime ne mjedisin e zakonshem te
punes dhe te pershtasin kushtet e punes per nevojat e te gjymtuarve ose, ku kjo nuk eshte e
mundur per shkak te gjymtimit, duke rregulluar ose krijuar punesim te mbrojtur ne perputhje me
nivelin e gjymtimit. Ne disa raste, keto masa mund te kerkojne ndihmen e sherbimeve te
specializuara per gjetjen e vendeve te punes dhe mbeshtetjes;
3 te nxisin integrimin e tyre te plote social dhe pjesemarrjen ne jeten e komunitetit ne vecanti
nepermjet masave, perfshire ndihmesa teknike, qe synojne te tejkalojne barrierat e komunikimit
dhe levizshmerise dhe duke lejuar aksesin ne transport, strehim, veprimtari kulturore dhe te kohes
se lire.
Neni 16
E drejta e familjes per mbrojtje ekonomike, ligjore dhe sociale
Me synim qe te sigurohen kushtet e nevojshme per zhvillimin e plote te familjes, qe eshte nje njesi
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themelore e shoqerise, Palet angazhohen te nxisin mbrojtjen ekonomike, ligjore dhe sociale te
jetes se familjes me mjete te tilla si perfitime familjare dhe sociale, rregullime fiskale, dhenia e
shtepive per familje, perfitime per te martuarit rishtas dhe mjete te tjera te pershtateshme.
Neni 17
E drejta e femijeve dhe te rinjve per mbrojtje ekonomike, ligjore dhe sociale
Me synimin qe te sigurohet ushtrimi efektiv i te drejtave te femijeve dhe te rinjve qe te rriten ne nje
mjedis i cili inkurajon zhvillimin e plote te personalitetit te tyre dhe te aftesive te tyre mendore dhe
fizike, Palet angazhohen, qe direkt ose ne bashkepunim me organizata publike dhe private, te
marrin te gjitha masat e nevojshme dhe te pershtateshme qe synojne per:
1 a te siguruar qe femijet dhe te rinjte, duke patur parasysh te drejtat dhe detyrat e prinderve te
tyre, te kene kujdesin, asistencen, arsimimin dhe trainimin per te cilin kane nevoje, vecanerisht
duke marre masa per krijimin ose mbajtjen e institucioneve dhe sherbimeve te mjaftueshme dhe
te pershtateshme per kete qellim;
b) te mbrojtur femijet dhe te rinjte nga neglizhenca, dhuna dhe shfrytezimi;
c) te ofruar mbrojtje dhe ndihme te vecante nga shteti per femijet dhe te rinjte qe jane te privuar
perkohesisht ose perfundimisht nga mbeshtetja e familjes;
2 t‟u ofruar femijeve dhe te rinjve nje arsim fillestar dhe te mesem falas si dhe te inkurajojne
frekuentimin e rregullt te shkollave.
Neni 18
E drejta per t‟u angazhuar ne pune fitimprurese ne territorin e Paleve te tjera
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes per t‟u angazhuar ne pune fitimprurese
ne territorin e cdo Pale tjeter, Palet angazhohen:
1 te zbatojne rregulloret aktuale me fryme liberale;
2 te thjeshtojne formalitetet ekzistuese dhe te ulin ose te heqin tarifat konsullore dhe pagesa te
tjera qe paguhen nga punetoret e huaj ose punedhenesit e tyre;
3 te liberalizojne, individualisht ose kolektivisht, rregullat qe qeverisin punesimin e punetoreve
te huaj;
dhe njohin:
4 te drejten e shtetasve te tyre te largohen nga vendi per t‟u angazhuar ne pune fitimprurese
ne territoret e Paleve te tjera.
Neni 19
E drejta e punetoreve migrues dhe familjeve te tyre per mbrojtje dhe asistence
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se punetoreve migrues dhe familjeve te
tyre per mbrojtje dhe asistence ne territorin e cdo Pale tjeter, Palet angazhohen:
1 te mbajne ose te jene kenaqura se mbahen sherbime te pershtateshme falas per te asistuar
keta punetore, vecanerisht ne marrjen e informacioneve te sakta dhe te marrin te gjitha hapat e
pershtateshme, aq sa e lejojne legjislacioni dhe rregulloret kombetare, kunder propagandes
coroditese lidhur me emigrimin dhe imigrimin;
2 te marrin masat e pershtateshme brenda juridiksionit te tyre te lehtesojne nisjen, udhetimin dhe
pritjen e ketyre punetoreve dhe familjeve te tyre dhe t‟u ofrojne atyre, brenda juridksionit te tyre,
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sherbime te pershtateshme per shendetin, vemendje mjekesore dhe kushte te mira higjenike
gjate udhetimit;
3 te nxisin bashkepunimin, sic eshte e pershtateshme, ndermjet sherbimeve sociale, publike dhe
private, ne vendet e emigrimit dhe imigrimit;
4 te sigurojne per keta punetore ligjerisht brenda territorit te tyre, per sa keto ceshtje rregullohen
me ligj ose rregullore ose u nenshtrohen kontrollit te autoriteteve administrative, trajtim jo me pak
te favorshem se sa ai i shtetasve te vet lidhur me ceshtjet e meposhteme:
a) pagen dhe kushte te tjera punesimi dhe pune;
b) anetaresine ne sindikata dhe gezimin e perfitimeve nga negociatat kolektive;
c) strehimin;
5 te sigurojne per keta punetore ligjerisht brenda territorit te tyre trajtim jo me pak te favorshem se
sa ai i shtetasve te vet lidhur me taksat, tarifat ose kontributet e punesimit lidhur me personat e
punesuar;
6 te lehtesojne sa te jete e mundur ri-bashkimin e familjes se nje punetori te huaj, i cili eshte lejuar
te vendoset ne territor;
7 te sigurojne per keta punetore ligjerisht brenda territorit te tyre trajtim jo me pak te favorshem se
sa ai i shtetasve te vet per procedura ligjore lidhur me ceshtje te referuara ne kete nen;
8 te siguroje qe keta punetore, te cilet banojne ligjerisht brenda territoreve te tyre, te mos perzihen
pervec se kur rrezikojne sigurimin kombetar ose kryejne shkelje kunder interesit dhe moralit
publik;
9 te lejojne, brenda kufijve ligjore, transferimin e pjeseve te tilla te fitimeve dhe kursimeve te
ketyre punetoreve sic mund te deshirojne ata;
10 te zgjerojne mbrojtjen dhe asistencen e parashikuar ne kete nen per migrantet e vetepunesuar
per aq sa keto masa jane te zbatueshme;
11 te nxisin dhe lehtesojne mesimin e gjuhes kombetare te shtetit prites ose, ne se ka disa, te
njeres nga ato gjuhe, punetoreve migrante dhe pjestareve te familjeve te tyre;
12 te nxisin dhe lehtesojne, sa te jete praktike, mesimin e gjuhes amtare te punetoreve migrante
per femijet e punetorit migrant;
Neni 20
E drejta e mundesive te barabarta dhe trajtimit te barabarte ne ceshtjet e punesimit dhe punes pa
diskriminim per shkak te seksit
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes per mundesi te barabarta dhe trajtim te
barabarte ne ceshtjet e punesimit dhe punes pa diskriminim per shkak te seksit, Palet
angazhohen te njohin ate te drejte dhe te marrin masa te pershtateshme per te siguruar ose nxitur
zbatimin e saj ne fushat e meposhteme:
a) akses ne punesim, mbrojtje kunder pushimit nga puna dhe ri-integrimit ne pune;
b) orientim profesional, trainim, ri-trainim dhe rihabilitim;
c) kushtet e punesimit dhe kushtet e punes, duke perfshire pagen;
d) zhvillimi i karrieres, duke perfshire ngritjen ne pergjegjesi.

170

Neni 21
E drejta per informim dhe keshillim
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te te drejtave te punetoreve per t‟u informuar dhe
keshilluar brenda ndermarrjes, Palet angazhohen te marrin dhe inkurajojne masa qe mundesojne
punetoret ose perfaqesuesit e tyre, ne perputhje me legjislacionin dhe praktiken kombetare:
a) te informohen rregullisht ose ne kohe te pershtateshme dhe ne nje menyre gjitheperfshirese
rreth situates ekonomike dhe financiare te ndermarrjes qe i puneson, duke kuptuar qe dhenia e
disa informacioneve, te cilat mund te paragjykojne ndermarrjen, mund te refuzohet ose t‟i
nenshtrohet konfidencialitetit; dhe
b) te keshillohen ne kohe per vendime te propozuara te cilat mund te ndikojne ne menyre te
konsiderueshme interesat e punetoreve, vecanerisht per ato vendime qe mund te kene nje ndikim
te rendesishem per situaten e punesimit ne ndermarrje.
Neni 22
E drejta per te marre pjese ne percaktimin dhe permiresimin e kushteve te punes dhe mjedisin e
punes
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se punetoreve per te marre pjese ne
percaktimin dhe permiresimin e kushteve te punes dhe mjedisit te punes ne ndermarrje, Palet
angazhohen te marrin dhe inkurajojne masa qe mundesojne punetoret ose perfaqesuesit e tyre,
ne perputhje me legjislacionin dhe praktiken kombetare, te kontribuojne:
a) ne percaktimin dhe permiresimin e kushteve te punes, organizimin e punes dhe mjedisin e
punes;
b) ne mbrojtjen e shendetit dhe sigurimit brenda ndermarrjes;
c) ne organizimin e sherbimeve sociale dhe social-kulturore dhe lehtesive brenda ndermarrjes;
d) mbikqyrjen e respektimit te rregulloreve mbi keto ceshtje.
Neni 23
E drejta e personave te moshuar per mbrojtje sociale
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtave te personave te moshuar per mbrojtje
sociale, Palet angazhohen te marrin dhe inkurajojne, direkt ose ne bashkepunim me organizata
publike ose private, masa te pershtateshme qe synojne vecanerisht: – te mundesojne personat e
moshuar qe te mbeten anetare te plote te shoqerise per sa me gjate te jete e mundur, nepermjet:
a) burimeve te pershtateshme qe mundesojne ata te bejne nje jete te pershtateshme dhe te
luajne nje rol aktiv ne jeten publike, sociale dhe kulturore;
b) ofrimit te informacionit per sherbimet dhe lehtesite ne dispozicion per personat e moshuar dhe
mundesite e tyre per t‟i perdorur ato;
– te mundesojne personat e moshuar te zgjedhin lirisht menyren e tyre te jeteses dhe te bejne nje
jete te pavarur ne mjedisin e tyre familjar per sa kohe qe ata e deshirojne dhe kane mundesi ta
bejne, nepermjet: a ofrimit te strehimit te pershtatshem per nevojat e tyre dhe gjendjen e tyre te
shendetit ose mbeshtetjes se pershtateshme per pershtatjen e vendbanimit te tyre;
b kujdesit shendetesor dhe sherbimet e nevojshme per gjendjen e tyre;
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– garantimit te personave te moshuar qe jetojne ne institucione mbeshtetje te pershtateshme,
duke respektuar privatesine e tyre dhe pjesemarrjen ne vendime lidhur me kushtet e jeteses ne
institucion.
Neni 24
E drejta per mbrojtje ne rastet e perfundimit te punesimit
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se punetoreve per mbrojtje ne rastin e
perfundimit te punesimit, Palet angazhohen te njohin:
a) te drejten e te gjithe punetoreve qe te mos u perfundohet punesimi pa arsye te vlefshme per
ate perfundim te lidhura me aftesine ose sjelljen e tyre ose bazuar ne kerkesat operacionale te
ndermarrjes, organizmit ose sherbimit;
b) te drejten e punetoreve punesimi i te cileve perfundohet pa arsye te vlefshme per kompensim
te pershtatshem ose lehtesim tjeter te pershtatshem.
Per kete qellim Palet angazhohen te sigurojne qe, nje punetor i cili konsideron qe punesimi i tij
eshte perfunduar pa nje arsye te vlefshme, do te kete te drejten te apeloje ne nje organ te
pavarur.
Neni 25
E drejta e punetoreve per mbrojtjen e pretendimeve te tyre ne rastin e falimentimit te pronarit te
tyre
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te te drejtave te punetoreve per mbrojtjen e
pretendimeve te tyre ne rastin e falimentimit te punedhenesit te tyre, Palet angazhohen te ofrojne
qe, pretendimet e punetoreve qe lindin nga kontrata punesimi ose marredhenie punesimi, te
garantohen nga nje institucion garantimi ose nga ndonje forme tjeter efektive mbrojtjeje.
Neni 26
E drejta e dinjitetit ne pune
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se punetoreve per mbrojtjen e dinjitetit te
tyre ne pune, Palet angazhohen, ne konsultim me organizatat e punetoreve dhe te
punedhenesve:
1 te nxisin sensibilizimin ndaj, informimin per, dhe parandalimin e ngacmimit seksual ne vendin e
punes ose ne lidhje me punen dhe te marrin te gjitha masat e pershtateshme per te mbrojtur
punetoret nga nje sjellje e tille;
2 te nxisin sensibilizimin ndaj, informimin per, dhe parandalimin e veprimeve te denueshme ose
dukshem negative e ofensive te drejtuara ne menyre te perseritur kunder punetoreve individuale
ne vendin e punes ose ne lidhje me punen dhe te marrin te gjitha masat e nevojshme per te
mbrojtur punetoret nga nje sjellje e tille.
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Neni 27
E drejta e punetoreve me pergjegjesi familjare per mundesi te barabarta dhe trajtim te barabarte
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes per barazi te mundesive dhe trajtimit te
punetoreve burra dhe gra me pergjegjesi familjare dhe ndermjet ketyre punetoreve dhe
punetoreve te tjere, Palet angazhohen:
1 te marrin masa te pershtateshme:
a) te mundesojne punetoret me pergjegjesi familjare te hyjne dhe te mbeten ne punesim, si edhe
te ri-hyjne ne punesim pas nje mungese per shkak te atyre pergjegjesive, duke perfshire masat
ne fushen e orientimit dhe trainimit profesional;
b) te marrin parasysh nevojat e tyre lidhur me kushtet e punesimit dhe sigurimit shoqeror;
c) te zhvillojne dhe nxisin sherbime, publike ose private, ne vecanti sherbime per kujdesjen e
femijeve gjate dites dhe rregullime te tjera per kujdesjen e femijeve;
2 te ofrojne nje mundesi per njerin nga prindet te marre, gjate nje periudhe pas lejes se
shtatzanise, leje prinderore per t‟u kujdesur per femijen, kohezgjatja dhe kushtet e se ciles duhet
te percaktohen nga legjislacioni kombetar, rregullimet kolektive ose praktika;
3 te sigurojne qe pergjegjesite familjare nuk do te perbejne, si te tilla, nje arsye te vlefshme per
perfundim te punesimit.
Neni 28
E drejta e perfaqesuesve te punetoreve per mbrojtje ne ndermarrje dhe lehtesite qe do t‟u
akordohen atyre
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se perfaqesuesve te punetoreve qe te
kryejne funksionet e tyre, Palet angazhohen te sigurojne qe ne ndermarrje:
a) ata gezojne mbrojtje efektive ndaj veprimeve paragjykuese ndaj tyre, duke perfshire pushimin
nga puna, te bazuar mbi statusin e tyre ose veprimtarite si perfaqesues te punetoreve brenda
ndermarrjes;
b) atyre t‟u vihen ne dispozicion lehtesi, sic mund te jene te pershtateshme, ne menyre qe te
kryejne funksionet e tyre ne menyre te shpejte dhe efektive, duke marre ne konsiderate sistemin e
marredhenieve industriale te vendit dhe nevojat, permasat dhe mundesite e ndermarrjes ne fjale.
Neni 29
E drejta per informacion dhe keshillim ne procedurat e shkurtimeve kolektive
Me synimin per te siguruar nje ushtrim efektiv te se drejtes se punetoreve qe te informohen dhe
keshillohen ne situata te shkurtimeve kolektive,
Palet angazhohen te sigurojne qe punedhenesit do te informojne dhe keshillohen me
perfaqesuesit e punetoreve, ne afat kohe te dobishem para ketyre shkurtimeve kolektive, per
menyrat dhe mjetet per te evituar shkurtime kolektive ose kufizimin e ndodhjes se tyre dhe zbutjes
se pasojave te tyre, per shembull duke ju drejtuar masave sociale shoqeruese qe synojne
vecanerisht te ndihmojne per ri-vendosjen ose ritrainimin e punetoreve ne fjale.
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Neni 30
E drejta e mbrojtjes nga varferia dhe perjashtimi shoqeror
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes se mbrojtjes nga varferia dhe perjashtimi
shoqeror, Palet angazhohen:
a) te marrin masa brenda kuadrit te nje perqasjeje te pergjitheshme dhe te ko-ordinuar per te
nxitur aksesin efektiv te personave qe jetojne ose rrezikojne te jetojne ne nje situate te
perjashtimit shoqeror ose varferi, si edhe te familjeve te tyre, vecanerisht ne punesim, strehim,
trainim, arsimim, kulture dhe asistence sociale dhe mjekesore;
b) te rishikojne keto masa me synim qe t‟i pershtasin ato ne se eshte e nevojshme.
Neni 31
E drejta per strehim
Me synimin per te siguruar ushtrimin efektiv te se drejtes per strehim, Palet angazhohen te marrin
masa qe synojne:
1 te nxisin aksesin ne strehim te nje standarti te mjaftueshem;
2 te parandalojne dhe ulin numrin e te pastreheve me synim te eliminimit te tij gradual;
3 te bejne cmimin e strehimit te arritshem nga ata pa burime te mjaftueshme.

PJESA III
Neni A
Angazhime
1 Duke ju nenshtruar dispozitave te Nenit B me poshte, secila nga Palet angazhohet:
a) ta konsideroje Pjesen I te kesaj Karte si nje deklarate te qellimeve, te cilat ajo do te ndjeke me
te gjitha mjetet e pershtateshme, sic eshte deklaruar ne paragrafin hyres te saj;
b) ta konsideroje veten te detyruar nga te pakten gjashte prej neneve te meposhteme te Pjeses II
te kesaj Karte: Nenet 1, 5, 6, 7 ,12, 13, 16,19 dhe 20;
c) ta konsideroje veten te detyruar nga nje numer shtese nenesh ose paragrafesh me numer te
Pjeses II te Kartes qe mund t‟i zgjedhe, me kusht qe numri i pergjithshem i neneve ose
paragrafeve me numer nga te cilat do te detyrohet te mos jete me i vogel se gjashtembedhjete
nene ose gjashtedhjete e tre paragrafe me numer.
2 Nenet ose paragrafet e zgjedhura ne perputhje me nenparagrafet b dhe c te paragrafit 1 te ketij
neni i njoftohen Sekretarit te Pergjithshem te Keshillit te Europes ne kohen kur depozitohet
instrumenti i ratifikimit, pranimit ose miratimit.
3 Cdo Pale mundet, ne nje date te mevoneshme, te deklaroje, me njoftim te adresuar Sekretarit te
Pergjithshem, qe ajo konsideron veten te detyruar nga cilatdo nene ose paragrafe te numeruara
te Pjeses II te Kartes, te cilat ajo nuk i kishte pranuar tashme sipas kushteve te paragrafit 1 te ketij
neni. Keto angazhime do te konsiderohen me tej te jene pjese perberese e ratifikimit, pranimit ose
miratimit dhe do te kene te njejtin efekt qe nga dita e pare e muajit qe vijon pas kalimit te nje
periudhe prej nje muaji pas dates se njoftimit.
4 Cdo Pale do te mbaje nje sistem te inspektimit te punes te pershtatshem me kushtet kombetare.
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Neni B
Lidhjet me Karten Sociale Europiane dhe Protokollin Shtese te 1998-es 1 Asnje Pale e Kartes
Sociale Europiane ose Pale ne Protokollin Shtese te 5 Majit 1988 nuk mund te ratifikoje, pranoje
ose miratoje kete Karte pa e konsideruar veten te detyruar nga te pakten dispozitat qe i
korrespondojne dispozitave te Kartes Sociale Europiane dhe, ku eshte e pershtateshme, te
Protokollit Shtese, nga te cilat ka qene e detyruar.
2 Pranimi i detyrimeve te cdo dispozite te kesaj Karte do te rezultoje, nga data e hyrjes ne fuqi e
atyre detyrimeve per Palen ne fjale, ne pushimin e qenies ne fuqi per Palen ne fjale te dispozitave
korresponduese te Kartes Sociale Europiane dhe, ku te jete e pershtateshme, te Protokollit te saj
Shtese te 1998-es, ne rastin kur ajo Pale ka qene e detyruar nga i pari ose te dy keto instrumente.

PJESA IV
Neni C
Mbikqyrja e zbatimit te angazhimeve qe permbahen ne kete Karte Zbatimi i detyrimeve ligjore qe
permbahen ne kete Karte do t‟i nenshtrohet te njejtes mbikqyrje si Karta Sociale Europiane.
Sistemi i mbikqyrjes eshte paraqitur ne Pjesen IV te Kartes, e cila eshte perfshire me poshte;
sikurse eshte amenduar nga Protokolli i Torinos i vitit 1999.

PJESA LV
Neni 21
Raport per dispozitat qe jane pranuar Palet Kontraktuese do t‟i dergojne Sekretarit te
Pergjithshem te Keshillit te Evropes, ne formen qe do te percaktohet nga Komiteti i Ministrave,
raporte dyvjecare mbi zbatimin e dispozitave te Kreut II te Kartes qe ata kane pranuar.
Neni 22
Raport per dispozitat qe nuk jane pranuar Palet Kontraktuese do t‟i dergojne Sekretarit te
Pergjithshem, ne intervale te pershtatshme kohe dhe me kerkesen e Komitetit te Ministrave,
raporte per dispozitat e Kreut II te Kartes, te cilat nuk jane panuar prej tyre as ne kohen e
ratifikimit ose te miratimit, as edhe pas nje njoftimi te mevonshem.
Komiteti i Ministrave do te percaktoje, ne intervale te rregullta, se per cilat dispozita do te
kerkohen raporte dhe cilat do te jene kerkesat per to.
Neni 23
Komunikimi i kopjeve te raporteve dhe komenteve:
1. Cdo Pale Kontraktuese, kur i dergon Sekretarit te Pergjithshem nje raport sipas Neneve 21 dhe
22, do t'i dergoje nje kopje te atij raporti organizatave te saj kombetare te tilla qe jane anetare te
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organizatave nderkombetare te punedhenesve dhe sinidkatave te ftuara, sipas Nenit 27,
paragrafit 2, qe te perfaqesohen ne takime te Komitetit Qeveritar. Ato organizata do t'i dergojne
Sekretarit te Pergjithshem cfaredo komentesh mbi raportet e Paleve Kontraktuese. Sekretari i
Pergjithshem do t'i dergoje nje kopje te atyre komenteve Paleve Kontraktuese ne fjale, te cilat
mund te deshirojne te pergjigjen.
2. Sekretari i Pergjithshem do t'i dergoje nje kopje te raporteve te Paleve Kontraktuese
organizatave jo-qeveritare nderkombetare te cilat kane status konsultativ me Keshillin e Europes
dhe kane kompetence te vecante ne ceshtjet e qeverisura nga kjo Karte.
3. Raportet dhe komentet e referuara ne Nenet 21 dhe 22 dhe ne kete nen do t'i vihen ne
dispozicion publikun kundrejt kerkeses.
Neni 24
Shqyrtimi i raporteve
1. Raportet e derguara Sekretarit te Pergjithshem ne perputhje me Nenet 21 dhe 22 do te
shqyrtohen nga nje Komitet Ekspertesh te Pavarur1 te krijuar ne baze te Nenit 25. Komiteti do te
kete perpara gjithashtu cfaredo komentesh te paraqitura Sekretarit te Pergjithshem ne perputhje
me paragrafin 1 te Nenit 23. Ne perfundim te shqyrtimit te tij, Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 do
te hartoje nje raport qe permban konkluzionet e tij.
2. Lidhur me raportet e referuara ne Nenin 21, Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 do te vleresoje
nga nje pikepamje juridike perputhshmerine e legjislacionit dhe praktikes kombetare me detyrimet
qe rrjedhin nga Karta per Palet Kontraktuese ne fjale.
3. Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 mund t'i beje kerkesa per informacion shtese dhe sqarim
drejtperdrejt Paleve Kontraktuese. Lidhur me kete Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 mundet 1 Qe
nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per te Drejtat Sociale‟. gjithashtu, ne se
eshte e nevojshme, te beje mbledhje me perfaqesuesit e nje Pale Kontraktuese, me inisiativen e
tij ose me kerkesen e Pales Kontraktuese ne fjale. Organizatat e referuara ne paragrafin 1 te
Nenit 23 do te mbahen te informuara.
4. Konkluzionet e Komitetit te Eksperteve te Pavarur1 do te behen publike dhe do t'i komunikohen
nga Sekretari i Pergjithshem Komitetit Qeveritar, Asamblese Parlamentare dhe organizatave qe
jane permendur ne paragrafin 1 te Nenit 23 dhe paragrafin 2 te Nenit 27. 1 Qe nga viti 1998,
Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per te Drejtat Sociale‟.
Neni 25
Komiteti i Eksperteve te Pavarur [Komiteti Evropian per te Drejtat Sociale]1
1. Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 do te perbehet nga te pakten nente2 anetare te zgjedhur nga
Asambleja Parlamentare3 me nje shumice votash te dhena per nje liste ekspertesh me standartin
me te larte te ndershmerise dhe me kompetenca te mirenjohura ne ceshtjet sociale kombetare e
nderkombetare, te emeruar nga Palet 1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti
Evropian per te Drejtat Sociale‟.
2 Ne vijim te zbatimit te vendimit te Komitetit te Ministrave, Komiteti Evropan per te Drejtat Sociale
perbehet nga pesembedhjete anetare.
3 Kjo eshte e vetmja dispozite e Protokollit te Torinos e cila ende nuk aplikohet. Anetaret e
Komitetit Evropian per te Drejtat Sociale zgjidhen nga Komiteti I Ministrave. Kontraktuese. Numri i
sakte i anetareve do te percaktohet nga Komiteti i Ministrave.
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2. Anetaret e komitetit do te zgjidhen per nje periudhe prej gjashte vjetesh. Ata mund te rizgjidhen
nje here.
3. Nje anetar i Komitetit te Eksperteve te Pavarur1 i zgjedhur per te zevendesuar nje anetar, afati i
te cilit nuk ka mbaruar, do te qendroje ne post per pjesen qe mbetet nga afati i paraardhesit te tij.
4. Anetaret e komitetit do te kryejne funksionin me titull individual. Gjate gjithe kohes se afatit te
tyre, ata nuk mund te kryejne asnje funksion ne mosperputhje me kerkesat per pavaresi, paanesi
dhe te qenit ne dispozicion qe kerkohen nga funksioni i tyre.
1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per te Drejtat Sociale‟.
Neni 26
Pjesemarrja ne Organizaten
Nderkombetare te Punes Organizata Nderkombetare e Punes do te ftohet te emeroje nje
perfaqesues per te marre pjese me status konsultativ ne diskutimet e Komitetit te Eksperteve.
Neni 27
Komiteti Qeveritar
1. Raportet e Paleve Kontraktuese, komentet dhe informacionet e komunikuara ne perputhje me
paragrafet 1 te Nenit 23 dhe 3 te Nenit 24, dhe raportet e Komitetit te Eksperteve te Pavarur1 do
t'i paraqiten nje Komiteti Qeveritar.
2. Komiteti do te perbehet nga nje perfaqesues prej seciles Pale Kontraktuese. Ai do te ftoje jo 1
Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per Drejtat Sociale‟. me shume se dy
organizata nderkombetare te punedhenesve dhe jo me shume se dy organizata sindikale
nderkombetare qe te dergojne vezhgues me aftesi konsultative ne mbledhjet e tij. Per me teper, ai
mund te konsultohet me perfaqesuesit e organizatave joqeveritare nderkombetare te cilat kane
nje status konsultativ ne Keshillin e Europes dhe kane kompetenca te vecanta ne ceshtjet qe
qeverisen nga kjo Karte.
3. Komiteti Qeveritar do te pergatise vendimet e Komitetit te Ministrave. Ne vecanti, ne driten e
raporteve te Komitetit te Eksperteve te Pavarur1 dhe te Paleve Kontraktuese, ai do te zgjedhe,
duke dhene arsye per zgjedhjen e tij, ne baze te konsideratave te politikave sociale, ekonomike
dhe te tjera per situatat te cilat, sipas opinionit te tij, do te jene tema e rekomandimeve per secilen
Pale Kontraktuese ne fjale, ne perputhje me Nenin 28 te Kartes. 1 Qe nga viti 1998, Komiteti
eshte quajtur „Komiteti Evropian per Drejtat Sociale‟ Ai do t'i paraqese Komitetit te Ministrave nje
raport i cili do te behet publik.
4. Ne baze te gjetjeve te tij per zbatimin ne pergjithesi te Kartes Sociale ne pergjithesi, Komiteti
Qeveritar mund t'i paraqese propozime Komitetit te Ministrave qe synojne ne kryerjen e
studimeve per ceshtje sociale dhe per nenet e Kartes te cilat mundet te aktualizohen
Neni 28
Komiteti i Ministrave
1 Komiteti i Ministrave do te miratoje, me nje shumice prej dy te tretash te votuesve, me te drejten
e votimit te kufizuar ne Palet Kontraktuese, ne baze te raportit te Komitetit Qeveritar, nje rezolute
qe mbulon gjithe ciklin e mbikqyrjes dhe qe te permbaje rekomandime individuale per Palet
Kontraktuese ne fjale.
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2 Duke mbajtur parasysh propozimet e bera nga Komiteti Qeveritar sipas paragrafit 4 te Nenit 27,
Komiteti i Ministrave do te marre vendime sic e sheh te arsyeshme.
Neni 29
Asambleja Parlamentare
Sekretari i Pergjithshem i Keshillit te Europes do t'i transmetoje Asamblese Parlamentare, me
synimin e mbajtjes se debateve plenare periodike, raportet e Komitetit te Eksperteve te Pavarur1
dhe te Komitetit Qeveritar, si edhe rezolutat e Komitetit te Ministrave."
Neni D
Ankesat kolektive
1 Dispozitat e Protokollit Shtese te Kartes Sociale Europiane, qe parashikojne nje sistem
ankesash kolektive, do te zbatohen per angazhimet e marra ne kete Karte per Shtetet te cilat
kane ratifikuar Protokollin e permendur.
2 Cdo Shtet i cili nuk eshte i detyruar nga Protokolli Shtese i Kartes Sociale Europiane qe
parashikon nje sistem te ankesave kolektive 1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti
Evropian per Drejtat Sociale‟ mundet, qe kur te depozitoje instrumentin e tij te ratifikimit, pranimit
ose miratimit te kesaj Karte ose ne nje kohe te mevoneshme, te deklaroje me njoftim te adresuar
Sekretarit te Pergjithshem te Keshillit te Europes, qe ai pranon mbikqyrjen e detyrimeve te tij
sipas kesaj Karte duke ndjekur proceduren e parashikuar ne Protokollin ne fjale.
Procedura e ankesave kolektive eshte paraqitur ne Protokollin Shtese te Kartes te vitit 1995,
teksti i te cilit eshte perfshire me poshte:
"Neni 1
Palet Kontraktuese te ketij Protokolli njohin te drejten e organizatave te meposhteme per te
paraqitur ankesa qe pretendojne zbatimin e pakenaqshem te Kartes:
a) organizata nderkombetare te punedhenesve dhe sindikata te referuara ne paragrafin 2 te Nenit
27 te Kartes;
b) organizata te tjera jo-qeveritare nderkombetare te cilat kane nje status konsultativ me Keshillin
e Europes dhe jane vendosur ne nje liste te krijuar per kete qellim nga Komiteti Qeveritar;
c) organizata kombetare perfaqesuese te punedhenesve dhe sindikata brenda juridiksionit te
Pales kontraktuese kunder se ciles ata kane bere nje ankese.
Neni 2
1 Cdo Shtet Kontraktues mundet gjithashtu, kur ai shpreh miratimin e tij te detyrohet nga ky
Protokoll, ne perputhje me dispozitat e Nenit 13, ose ne cdo moment me pas, te deklaroje qe ai
njeh te drejten e cdo organizate tjeter jo-qeveritare kombetare perfaqesuese brenda juridiksionit
te tij qe ka kompetenca te vecanta ne ceshtjet e qeverisura nga Karta, qe te beje ankese kunder
tij.
2 Keto deklarata mund te behen per nje periudhe specifike.
3 Deklaratat do te depozitohen te Sekretari i Pergjithshem i Keshillit te Europes, i cili do t'i
transmetoje kopje te tyre Paleve Kontraktuese dhe do t'i botoje ato.
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Neni 3
Organizatat jo-qeveritare nderkombetare dhe organizatat jo-qeveritare kombetare te referuara
respektivisht ne Nenin 1.b dhe Nenin 2 mund te paraqesin ankesa ne perputhje me proceduren e
pershkruar nga dispozitat e lartpermendura vetem ne lidhje me ato ceshtje per te cilat ato jane
njohur te kene kompetence te vecante.
Neni 4
Ankesa do te depozitohet me shkrim, do te lidhet me nje dispozite te Kartes te pranuar nga Pala
Kontraktuese ne fjale dhe do te tregoje se ne cfare drejtimi kjo e fundit nuk ka siguruar zbatimin e
kenaqshem te kesaj dispozite.
Neni 5
Cdo ankese do t'i adresohet Sekretarit te Pergjithshem i cili do te konfirmoje marrjen e saj, do t'ja
njoftoje ate Pales Kontraktuese ne fjale dhe do t'ja transmetoje ate menjehere Komitetit te
Pavarur te Eksperteve.1
Neni 6
Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 mund t'i kerkoje Pales Kontraktuese ne fjale dhe organizates qe
depozitoi ankesen qe te paraqesin informacion dhe verejtje me 1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte
quajtur „Komiteti Evropian per Drejtat Sociale‟ shkrim per pranueshmerine e ankeses brenda afatit
qe ai do te rekomandoje.
Neni 7
1 Ne se vendos qe ankesa eshte pranueshme, Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 do te njoftoje
Palet Kontraktuese te Kartes nepermjet Sekretarit te Pergjithshem. Ai do t'i kerkoje Pales
Kontraktuese ne fjale dhe organizates qe depozitoi ankesen qe te paraqese, brenda afatit qe ai
do te rekomandoje, te gjitha shpjegimet ose informacionet me shkrim, dhe Palet Kontraktuese te
tjera ne kete Protokoll, komentet qe ato deshirojne te paraqesin, brenda te njejtit afat kohor.
2 Ne se ankesa eshte depozituar nga nje organizate kombetare e punedhenesve ose sindikate
kombetare ose nga ndonje organizate tjeter kombetare ose nderkombetare jo-qeveritare, Komiteti
i Eksperteve te Pavarur1 do te njoftoje organizatat nderkombetare te punedhenesve ose te
sindikatave te referuara ne 1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per
Drejtat Sociale‟ paragrafin 2 te Nenit 27 te Kartes, nepermjet Sekretarit te Pergjithshem, dhe do t'i
ftoje ata te paraqesin verejtje brenda afatit qe ai do te rekomandoje.
3 Ne baze te shpjegimeve, informacionit ose verejtjeve te paraqitura nen paragrafet 1 dhe 2 me
lart, Pala Kontraktuese ne fjale dhe organizata qe depozitoi ankesen mund te paraqesin cfaredo
informacioni ose verejtjeje shtese me shkrim brenda afatit qe do te rekomandoje Komiteti i
Eksperteve te Pavarur.1
4 Gjate shqyrtimit te ankeses, Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 mund te organizoje nje degjim
me perfaqesues te paleve. 1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per
Drejtat Sociale‟
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Neni 8
1 Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 do te hartoje nje raport ne te cilin ai do te pershkruaje hapat e
ndermarra prej tij per shqyrtimin e ankeses dhe te paraqese konkluzionet ne se Pala
Kontraktuese ne fjale ka siguruar zbatimin e kenaqshem te dispozites se Kartes, qe referohet ne
ankese.
2 Raporti do t'i transmetohet Komitetit te Ministrave. Ai do t'i transmetohet gjithashtu organizates
qe depozitoi ankesen dhe Pales Kontraktuese te Kartes, e cila nuk do te kete lirine ta botoje ate.
Ai do t'i transmetohet Asamblese Parlamentare dhe do te behet publik ne te njejten kohe me
rezoluten e referuar ne Nenin 9 ose jo me vone se kater muaj pasi ai i eshte transmetuar Komitetit
te Ministrave. 1 Qe nga viti 1998, Komiteti eshte quajtur „Komiteti Evropian per Drejtat Sociale‟
Neni 9
1 Ne baze te raportit te Komitetit te Eksperteve te Pavarur1, Komiteti i Ministrave do te miratoje
nje rezolute me shumicen e votuesve. Ne se Komiteti i Eksperteve te Pavarur1 konstaton qe
Karta nuk eshte zbatuar ne menyre te kenaqeshme, Komiteti i Ministrave do te miratoje, me
shumice dy te tretash te votuesve, nje rekomandim qe i adresohet Pales Kontraktuese ne fjale.
Ne te dy rastet, e drejta per te votuar do te kufizohet ne Palet Kontraktuese te Kartes.
2 Me kerkesen e Pales Kontraktuese ne fjale, Komiteti i Ministrave mund te vendose, me shumice
dy te tretash te Paleve Kontraktuese te Kartes, te keshillohet me Komitetin Qeveritar, aty ku
raporti i Komitetit te Eksperteve te Pavarur1 ngre ceshtje te reja. 1 Qe nga viti 1998, Komiteti
eshte quajtur „Komiteti Evropian per Drejtat Sociale‟
Neni 10
Pala Kontraktuese ne fjale do te jape informacion mbi masat qe ka marre per te vene ne fuqi
rekomandimin e Komitetit te Ministrave, ne raportin e ardhshem qe ajo i paraqet Sekretarit te
Pergjithshem sipas Nenit 21 te Kartes.
Neni 11
Nenet 1 deri 10 te ketij Protokolli do te zbatohen edhe per nenet e Pjeses II te Protokollit te pare
Shtese te Kartes ne lidhje me Shtetet Pale ne ate Protokoll, ne masen qe keto nene jane pranuar.
Neni 12
Shtetet Pale ne kete Protokoll konsiderojne qe paragrafi i pare i shtojces se Kartes, lidhur me
Pjesen III, lexohet si vijon:
„Kuptohet qe Karta permban detyrime juridike te karakterit nderkombetar, zbatimi i te cilave i
nenshtrohet vetem mbikqyrjes se parashikuar ne Pjesen IV te saj dhe ne dispozitat e ketij
Protokolli.‟"
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PJESA V
Neni E
Mos-diskriminimi
Gezimi i te drejtave te parashikuara ne kete Karte do te sigurohet pa diskriminim te cfaredo
shkaku te tille si race, ngjyre, seksi, gjuhe, besimi fetar, mendimi politik ose tjeter, prejardhje
kombetare ose origjine shoqerore, shendeti, shoqerizimi me nje minoritet kombetar, lindjeje ose
statusi tjeter.
Neni F
Derogimi ne kohe lufte ose emergjence publike
1 Ne kohe lufte ose emergjence tjeter publike qe kercenon jeten e kombit, cdo Pale mund te
marre masa derogimi nga detyrimet sipas kesaj Karte ne masen qe kerkohet rigorozisht nga
nevojat e situates, me kusht qe keto masa te mos jene ne mosperputhje me detyrimet e tjera te
saj sipas se drejtes nderkombetare.
2 Cdo Pale qe ka shfrytezuar kete te drejte derogimi do te informoje plotesisht Sekretarin e
Pergjithshem, brenda nje afati kohe te arsyeshem, per masat e marra dhe per arsyet e tyre. Ajo
gjithashtu do te informoje Sekretarin e Pergjithshem kur keto masa kane pushuar se funksionuari
dhe kur dispozitat e Kartes, te cilat ajo ka pranuar, jane duke u zbatuar perseri plotesisht.
Neni G
Kufizime
1 Te drejtat dhe parimet e parashikuara ne Pjesen I, kur realizohen ne menyre efektive, dhe
ushtrimi i tyre efektiv sic parashikohet ne Pjesen II, nuk do t‟u nenshtrohen asnje kufizimi qe nuk
specifikohet ne ato Pjese, pervecse atyre te parashikuara me ligj dhe qe jane te nevojshme ne nje
shoqeri demokratike per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive te te tjereve ose per mbrojtjen e
interesave publike, te sigurimit kombetar, shendetit ose moralit publik.
2 Kufizimet e lejuara sipas kesaj Karte per te drejtat dhe detyrimet e parashikuara ketu nuk do te
zbatohen per asnje qellim tjeter pervecse per ate per te cilin jane parashikuar.
Neni H
Marredheniet ndermjet Kartes dhe te drejtes kombetare ose marreveshjeve nderkombetare
Dispozitat e kesaj Karte nuk do te paragjykojne dispozitat e se drejtes kombetare ose te cfaredo
traktati dypalesh ose shumepalesh, konvente ose marreveshjeje qe eshte tashme ne fuqi, ose
mund te hyje ne fuqi, nen te cilen personave te mbrojtur do t‟u jepej trajtim me i favorshem.

Neni I
Zbatimi i angazhimeve te marra
1 Pa paragjykim per metodat e zbatimit te parashikuara ne keto nene, dispozitat perkatese te
neneve 1 deri 31 te Pjeses II te kesaj Karte do te zbatohen nepermjet:
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a) ligjeve dhe rregullave;
b) marreveshjeve ndermjet punedhenesve ose organizatave te punedhenesve dhe organizatave
te punetoreve;
c) nje kombinimi te atyre dy metodave;
d) mjeteve te tjera te pershtateshme.
2 Respektimi i angazhimeve qe rrjedhin nga dispozitat e paragrafeve 1, 2, 3, 4, 5 dhe 7 te Nenit 2,
paragrafeve 4, 6 dhe 7 te Nenit 7, paragrafeve 1, 2, 3 dhe 5 te Nenit 10 dhe Neneve 21 dhe 22 te
Pjeses II te kesaj Karte do te konsiderohet si efektiv ne se dispozitat zbatohen, ne perputhje me
paragrafin 1 te ketij neni, per shumicen dermuese te punetoreve ne fjale.

Neni J
Ndryshime
1 Cdo ndryshim i Pjeseve I dhe II te kesaj Karte me qellim qe te zgjerohen te drejtat dhe garancite
e garantuara nga kjo Karte si edhe cdo ndryshim i Pjeseve III dhe IV, propozuar nga nje Pale ose
nga Komiteti Qeveritar, do t‟i komunikohet Sekretarit te Pergjithshem te Keshillit te Europes dhe
do t‟i dergohet nga Sekretari i Pergjithshem Paleve te kesaj Karte.
2 Cdo ndryshim i propozuar ne perputhje me dispozitat e paragrafit paraardhes do te shqyrtohet
nga Komiteti Qeveritar i cili do t‟i paraqese tekstin e miratuar prej tij Komitetit te Ministrave per
miratim pas keshillimeve me Asamblene Parlamentare. Pas miratimit te tij nga Komiteti i
Ministrave, ky tekst do t‟u dergohet Paleve per pranim.
3 Cdo ndryshim i Pjeseve I dhe II te kesaj Karte do te hyje ne fuqi, per ato Pale qe e kane pranuar
ate, ne diten e pare te muajit qe vijon pas kalimit te nje periudhe prej nje muaji pas dates ne te
cilen tre Pale kane informuar Sekretarin e Pergjithshem se e kane pranuar ate. Per cdo Pale qe e
pranon ate me pas, ndryshimi do te hyje ne fuqi ne diten e pare te muajit qe vijon pas kalimit te
nje periudhe prej nje muaji pas dates ne te cilen ajo Pale ka informuar Sekretarin e Pergjithshem
per pranimin e saj.
4 Cdo ndryshim ne Pjeset III dhe IV te kesaj Karte do te hyje ne fuqi ne diten e pare te muajit qe
vijon pas kalimit te nje periudhe prej nje muaji pas dates ne te cilen te gjitha Palet kane informuar
Sekretarin e Pergjithshem se e kane pranuar ate.

PJESA VI
Neni K
Nenshkrimi, ratifikimi dhe hyrja ne fuqi
1 Kjo Karte do te jete e hapur per nenshkrim nga Shtetet anetare te Keshillit te Europes. Ajo do t‟i
nenshtrohet ratifikimit, pranimit dhe miratimit. Instrumentet e ratifikimit, pranimit dhe miratimit do
te depozitohen te Sekretari i Pergjithshem i Keshillit te Europes.
2 Kjo Karte do te hyje ne fuqi ne diten e pare te muajit qe vijon pas kalimit te nje periudhe prej nje
muaji pas dates ne te cilen tre Shtete anetare te Keshillit te Europes kane shprehur konfirmimin e
tyre per t‟u detyruar nga kjo Karte ne perputhje me paragrafin paraardhes.
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3 Lidhur me cdo Shtet anetar qe shpreh me vone miratimin e tij per t‟u detyruar nga kjo Karte, ajo
do te hyje ne fuqi ne diten e pare te muajit qe vjen pas perfundimit te periudhes prej nje muaji pas
depozitimit te instrumentit te ratifikimit, pranimit ose miratimit.

Neni L
Zbatimi territorial
1 Kjo Karte do te zbatohet ne territorin metropolitan te cdo Pale. Cdo nenshkrues mundet qe, ne
momentin e nenshkrimit ose te depozitimit te instrumentit te saj te ratifikimit, pranimit ose
miratimit, te specifikoje, me deklarate adresuar Sekretarit te Pergjithshem te Keshillit te Europes,
territorin qe do te konsiderohet te jete territori i tij metropolitan per kete qellim.
2 Cdo nenshkrues mundet te deklaroje, ne momentin e nenshkrimit ose te depozitimit te
intrumentit te ratifikimit, pranimit ose miratimit, ose ne nje kohe me pas, me ane te nje njoftimi
adresuar Sekretarit te Pergjithshem te Keshillit te Europes, qe Karta do te shtrihet ne te gjithe ose
nje pjese te territorit ose territoreve te tij jo-metropolitane, te specifikuara ne deklaraten ne fjale,
per marredheniet nderkombetare te te cilave ai eshte pergjegjes ose per te cilat ai merr
pergjegjesi nderkombetare. Ai do te specifikoje ne deklarate nenet ose paragrafet e Pjeses II te
Kartes te cilat ai pranon si detyruese lidhur me territoret e permendura ne deklarate.
3 Karta do te shtrije zbatimin e saj ne territorin ose territoret e permendura ne deklaraten ne fjale
nga dita e pare e muajit pas kalimit te nje periudhe prej nje muaji pas dates se marrjes se njoftimit
te kesaj deklarate nga Sekretari i Pergjithshem.
4 Cdo Pale mund te deklaroje ne nje date te mevoneshme me njoftim te adresuar Sekretarit te
Pergjithshem te Keshillit te Europes qe, lidhur me nje ose me shume nga territoret e te cileve
Karta eshte zbatuar ne perputhje me paragrafin 2 te ketij neni, ajo pranon si detyruese cfaredo
nenesh ose paragrafesh me numer te cilat ajo nuk i ka pranuar tashme lidhur me ate territor ose
territore. Keto angazhime te mevoneshme do te konsiderohen te jene pjese teresore e deklarates
fillestare lidhur me territorin ne fjale, dhe do te kete te njejtin efekt qe nga dita e pare e muajit qe
vijon kalimin e nje periudhe prej nje muaji pas dates se marrjes se ketij njoftimi nga Sekretari i
Pergjithshem.

Neni M
Denoncimi
1 Cdo Pale mund te denoncoje kete Karte vetem ne fund te nje periudhe prej pese vjetesh nga
data ne te cilen Karta ka hyre ne fuqi per te, ose ne fund te cfaredo periudhe vijuese prej dy
vjetesh, dhe ne secilin rast pasi te kete njoftuar gjashte muaj me pare Sekretarin e Pergjithshem
te Keshillit te Europes, i cili do te njoftoje per kete Palet e tjera.
2 Cdo Pale mundet te denoncoje, ne perputhje me dispozitat e parashikuara ne paragrafin
paraardhes, cdo nen ose paragraf te Pjeses II te Kartes te pranuar prej tij me kusht qe numri i
neneve ose paragrafeve nga te cilat ajo Pale eshte e detyruar nuk do te jete asnjehere me i vogel
se gjashtembedhjete per te parat dhe gjashtedhjete e tre per te dytat dhe ky numer nenesh ose
paragrafesh do te vazhdoje te perfshije nenet e zgjedhura nga Pala ndermjet atyre te cilat jane
cituar vecanerisht ne nenin A, paragrafi 1, nen-paragrafi b.
3 Cdo Pale mund te denoncoje kete Karte ose cdonjerin prej neneve ose paragrafeve te Pjeses II
te Kartes sipas kushteve te specifikuara ne paragrafin 1 te ketij neni lidhur me cdo territor per te
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cilin kjo Karte eshte e zbatueshme, me ane te nje deklarate te bere ne perputhje me paragrafin 2
te Nenit L.

Neni N
Shtojce
Shtojca e kesaj Karte do te jete pjese teresore e saj.

Neni O
Njoftime
Sekretari i Pergjithshem i Keshillit te Europes do te njoftoje Shtetet anetare te Keshillit dhe
Drejtorin e Pergjithshem te Zyres Nderkombetare te Punes per:
a) cdo firmosje;
b) depozitimin e cdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi;
c) cdo date te hyrjes ne fuqi te kesaj Karte ne perputhje me nenin K;
d) cdo deklarate te bere ne zbatim te Neneve A, paragrafet 2 dhe 3, D, paragrafet 1 dhe 2, F,
paragrafet 1, 2, 3 dhe 4;
e) cdo ndryshim ne perputhje me Nenin J;
f) cdo denoncim ne perputhje me Nenin M;
g) cdo akt tjeter, njoftimi ose komunikimi lidhur me kete Karte.
Ne deshmi te kesaj, te nenshkruarit, duke qene rregullisht te autorizuar, kane nenshkruar kete
Karte te ndryshuar. Bere ne Strasburg, me 3 Maj 1996, ne anglisht dhe frengjisht, te dy tekstet
jane autentike, ne nje kopje te vetme e cila do te depozitohet ne arkivat e Keshillit te Europes.
Sekretari i Pergjithshem i Keshillit te Europes do t‟i transmetoje kopje te vertetuara cdo Shteti
anetar te Keshillit te Europes dhe Drejtorit te Pergjithshem te Zyres Nderkombetare te Punes.
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SHTOJCE E KARTES SOCIALE
Europiane te Ndryshuar Fusheshtrirja e Kartes Sociale Europiane te Ndryshuar persa u perket
personave te mbrojtur:
1 Pa paragjykuar Nenin 12, paragrafi 4, dhe Nenin 13, paragrafi 4, personat e mbuluar nga Nenet
1 deri 17 dhe 20 deri 31 perfshijne te huajt vetem per sa ata jane shtetas te Paleve te tjera qe
banojne ligjerisht ose punojne rregullisht brenda territorit te Pales ne fjale, duke ju nenshtruar
kuptimit qe keto nene duhet te interpretohen ne frymen e dispozitave te neneve 18 dhe 19. Ky
interpretim nuk do te paragjykonte zgjerimin e lehtesive te ngjashme ne persona te tjere nga
asnje prej Paleve.
2 Secila Pale do t‟u garantoje refugjateve sic jane perkufizuar ne Konventen lidhur me Statusin e
Refugjateve, nenshkruar ne Gjeneve me 28 Korrik 1951 dhe ne Protokollin e 31 Janarit 1967, dhe
qe qendrojne ligjerisht ne territorin e saj, trajtim sa me te favorshem te mundshem, dhe ne cdo
rast jo me pak te favorshem se sipas detyrimeve te pranuara nga Pala ne konventen e permendur
dhe sipas cdo instrumenti tjeter nderkombetar ekzistues i zbatueshem per ata refugjate.
3 Secila Pale do t‟u jape personave te pashtet sic jane perkufizuar ne Konventen mbi Statusin e
Personave te Pashtet, te bere ne Nju Jork me 28 Shtator 1954 dhe qe qendrojne ligjerisht ne
territorin e saj, trajtim sa me te favorshem te mundshem dhe ne cdo rast jo me pak te favorshem
se sa sipas detyrimeve te pranuara nga Pala ne ate instrument dhe sipas cdo instrumenti tjeter
nderkombetar ekzistues i zbatueshem per ata persona pa shtet.

Pjesa I, paragrafi 18, dhe Pjesa II,
Neni 18, paragrafi 1
Kuptohet qe keto dispozita nuk lidhen me ceshtjen e hyrjeve ne territoret e Paleve dhe nuk
paragjykojne dispozitat e Konventes Europiane per Vendosjen, nenshkruar ne Paris me 13
Dhjetor 1955.

Pjesa II
Neni 1, Paragrafi 2
Kjo dispozite nuk do te interpretohet sikur ndalon ose autorizon ndonje dispozite ose praktike per
sigurine sindikale.
Neni 2, paragrafi 6
Palet mund te marrin masa qe kjo dispozite nuk do te zbatohet:
a) per punetoret qe kane nje kontrate ose marredhenie punesimi per nje kohezgjatje te
pergjitheshme qe nuk kalon nje muaj dhe/ose me nje jave pune qe nuk kalon tete ore;
b) aty ku kontrata ose marredhenia e punesimit eshte e nje natyre rastesore dhe/ose specifike,
me kusht, ne keto raste, qe moszbatimi i saj te justifikohet nga konsiderata objektive.
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Neni 3, paragrafi 4
Kuptohet qe per qellimet e kesaj dispozite funksionet, organizimi dhe kushtet e veprimit te ketyre
sherbimeve do te vendosen nga ligje ose rregullore kombetare, marreveshje kolektive ose mjete
te tjera te pershateshme per kushtet kombetare.
Neni 4, paragrafi 4
Kjo dispozite do te kuptohet qe te mos ndaloje pushimin e menjehershem ne rastin e nje shkeljeje
te rende.
Neni 4, paragrafi 5
Kuptohet qe nje Pale mund te marre angazhimin qe kerkohet ne kete paragraf ne se shumica
dermuese e punetoreve nuk lejohet te pesoje ulje pagash as me ligj as me marreveshje ose
vendime arbitrazhi, duke bere perjashtim per ata persona qe nuk mbulohen ne kete menyre.
Neni 6, paragrafi 4
Kuptohet qe cdo Pale mundet, per aq sa i intereson, te rregulloje me ligj ushtrimin e te drejtes per
te bere greve, me kusht qe cdo kufizim i metejshem qe kjo mund te perbeje mbi te drejten te
mund te justifikohet nen kushtet e Nenit G.
Neni 7, paragrafi 2
Kjo dispozite nuk parandalon Palet nga marrja e masave ne legjislacionin e tyre qe te rinjte, te
cilet nuk kane arritur moshen minimale te percaktuar, te mund te kryejne pune, per aq sa eshte
absolutisht e nevojshme per trainimin e tyre profesional per te cilin kryhet kjo pune, ne perputhje
me kushtet e percaktuara nga autoriteti kompetent dhe merren masa qe te mbrohet shendeti dhe
siguria e atyre te rinjve.
Neni 7, paragrafi 8
Kuptohet qe nje Pale mund te jape angazhimin e kerkuar ne kete paragraf ne se ajo ploteson
frymen e angazhimit duke parashikuar me ligj qe shumica dermuese e personave nen
tetembedhjete vjec nuk do te punesohen ne pune nate.
Neni 8, paragrafi 2
Kjo dispozite nuk do te interpretohet te percaktoje nje ndalim absolut. Perjashtime mund te behen,
per shembull, ne rastet e meposhteme:
a) ne se nje grua e punesuar ka qene plotesisht fajtore per shkelje qe justifikon marredhenien e
punesimit;
b) ne se ndermarrja ne fjale pushon se funksionuari;
c) ne se kohezgjatja e percaktuar ne kontraten e punesimit ka perfunduar.
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Neni 12, paragrafi 4
Fjalet “dhe duke ju nenshtruar kushteve te percaktuara ne keto marreveshje” ne hyrje te ketij
paragrafi merren qe te kuptojne nder te tjera se lidhur me perfitimet qe jane ne dispozicion
pavaresisht nga ndonje kontribut sigurimi, nje Pale mund te kerkoje plotesimin e nje periudhe te
percaktuar qendrimi para se t‟u jape keto perfitime shtetasve te Paleve te tjera.
Neni 13, paragrafi 4
Qeverite jo Pale ne Konventen Europiane per Asistencen Mjekesore dhe Sociale mund te
ratifikojne Karten lidhur me kete paragraf me kusht qe ato t‟u japin shtetasve te Paleve te tjera nje
trajtim qe eshte ne perputhje me dispozitat e konventes ne fjale.
Neni 16
Kuptohet qe mbrojtja e dhene ne kete dispozite mbulon familjet me nje prind.
Neni 17
Kuptohet qe kjo dispozite mbulon te gjithe personat nen 18 vjec, pervecse kur sipas ligjit femija
quhet madhor me heret, pa paragjykuar dispozitat e tjera specifike te parashikuara nga Karta,
vecanerisht Nenin 7. Kjo nuk nenkupton nje detyrim per te dhene arsim te detyruar deri ne
moshen e permendur me lart.
Neni 19, paragrafi 6
Per qellimin e zbatimit te kesaj dispozite, termi “familje e nje punetori te huaj” kuptohet se do te
thote te pakten gruan dhe femijet e pamartuar te punetorit, per sa kohe keta te fundit
konsiderohen te mitur nga Shteti pranues dhe varen nga punetori migrant.
Neni 20
1 Kuptohet qe ceshtjet e sigurimit social, si edhe dispozita te tjera lidhur me perfitimet per
papunesine, perfitimet e pleqerise dhe perfitimet e mbijeteses, mund te perjashtohen nga
fusheshtrirja e ketij neni.
2 Dispozitat lidhur me mbrojtjen e grave, vecanerisht lidhur me shtatzanine, qendrimin ne shtrat
dhe periudhen pas lindjes, nuk do te kuptohen te jene diskriminim sipas referimit ne kete nen.
3 Ky nen nuk do te ndaloje adoptimin e masave specifike qe synojne te heqin pabarazite faktike.
4 Aktivitetet e punes te cilat, per arsye te natyres se tyre ose kontekstit ne te cilin kryhen, mund
t‟u besohen vetem personave te nje seksi te caktuar mund te perjashtohen nga fusheshtrirja e
ketij neni ose e disa prej dispozitave te tij. Kjo dispozite nuk duhet te interpretohet sikur u kerkon
Paleve te perfshijne ne ligje ose rregullore nje liste punesh te cilat, per arsye te kontekstit ne te
cilin kryhen, mund t‟u rezervohen personave te nje seksi te caktuar.
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Nenet 21 dhe 22
1 Per qellimin e zbatimit te keyre neneve, termi “perfaqesues te punetoreve”do te thote persona
qe njihen si te tille sipas legjislacionit ose praktikes kombetare.
2 Termat “legjislacion dhe praktike kombetare” permbledhin, sipas rastit, pervec ligjeve dhe
rregulloreve, marreveshje kolektive, marreveshje te tjera ndermjet punedhenesve dhe
perfaqesuesve te punetoreve, zakone dhe vendime gjyqesore lidhur me to.
3 Per qellimin e zbatimit te ketyre neneve, termi “ndermarrje” kuptohet se i referohet nje teresie
komponentesh te prekshem dhe te paprekshem, me ose pa personalitet juridik, e formuar per te
prodhuar mallra ose per te ofruar sherbime per fitim financiar dhe me kompetenca per te
percaktuar politiken e saj te tregut.
4 Kuptohet qe bashkesite fetare dhe institutet e tyre mund te perjashtohen nga zbatimi i ketyre
neneve, edhe ne se keto institute jane “ndermarrje” brenda kuptimit te paragrafit
3. Organizmat qe ndjekin aktivitete qe frymezohen nga disa ideale ose te udhehequra nga disa
koncepte te caktuara morale, ideale dhe koncepte qe mbrohen nga legjislacioni kombetar, mund
te perjashtohen nga zbatimi i ketyre neneve ne mase te atille qe eshte e nevojshme per te
mbrojtur orientimin e ndermarrjes.
5 Kuptohet qe aty ku ne nje shtet te drejtat e parashikuara ne keto nene ushtrohen ne organizmat
e ndryshme te ndermarrjes, Pala ne fjale do te konsiderohet se permbush detyrimet e saj qe
rrjedhin nga keto dispozita.
6 Palet mund te perjashtojne nga fusha e zbatimit te ketyre neneve, ato ndermarrje qe punesojne
me pak se nje numer te caktuar punetoresh, qe do te percaktohet nga legjislacioni dhe praktika
kombetare.
Neni 22
1 Kjo dispozite nuk ndikon as kompetencat dhe detyrimet e shteteve lidhur me adoptimin e
rregulloreve te shendetit dhe sigurimit per vendet e punes, as kompetencat dhe pergjegjesite e
organeve te ngarkuara me kontrollin e zbatimin e tyre.
2 Termat “lehtesi dhe sherbime sociale dhe social-kulturore” kuptohen se u referohen lehtesive
sociale dhe/ose kulturore per punetoret te ofruara nga ndermarrje te tilla si per asistence
mireqenieje, fusha sportit, dhoma per nenat me foshnja ne gji, biblioteka, kampe pushimesh per
femije, etj.
Neni 23, paragrafi 1
Per qellimin e zbatimit te ketij paragrafi, termi “per sa me gjate te jete e mundur” i referohet
kapaciteteve fizike, intelektuale dhe psikologjike te personit te moshuar.
Neni 24
1 Kuptohet qe per qellimin e ketij neni termat “perfundim i punesimit”dhe “perfunduar” do te thone
perfundimin e punesimit me inisiativen e punedhenesit.
2 Kuptohet qe ky nen perfshin te gjithe punetoret por qe nje Pale mund te perjashtoje nga e gjithe
mbrojtja ose nje pjese e saj kategorite e meposhteme te personave te punesuar:
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a) punetoret e angazhuar me nje kontrate punesimi per nje periudhe te caktuar kohe ose nje
detyre te caktuar;
b) punetoret qe jane ne nje periudhe prove ose periudhe kualifikimi te punesimit, me kusht qe kjo
te percaktohet paraprakisht dhe te jete me nje kohezgjatje te arsyeshme;
c) punetoret e angazhuar me baze rastesore per nje periudhe te shkurter.
3 Per qellimet e ketij neni sa me poshte, vecanerisht, nuk do te perbejne arsye te vlefshme per
perfundimin e punesimit:
a) anetaresia ne sindikata ose pjesemarrja ne veprimtari sindikale jashte oreve te punes, ose, me
miratimin e punedhenesit, brenda oreve te punes;
b) te kerkuarit e nje pozite si perfaqesues i punetoreve, te vepruarit ose te vepruarit ne te
kaluaren ne funksionin e perfaqesuesit te punetoreve;
c) berja e nje padie ose pjesemarrja ne proces kunder nje punedhenesi qe pershijne pretendim
per shkelje te ligjeve ose rregullave dhe ankim te autoritetet administrative kompetente;
d) raca, ngjyra, gjinia, gjendja familjare, pergjegjesite familjare, shtatzania, besimi fetar, opinioni
politik, prejadhja kombetare ose origjina sociale;
e) leje shtatzanie ose leje prinderore;
f) mungesa e perkoheshme nga puna per shkak semundjeje ose demtimi.
4 Kuptohet qe kompensimi ose mjete te tjera te pershtateshme lehtesimi ne rastin e perfundimit te
punesimit pa arsye te vlefshme do te percaktohet nga ligjet ose rregulloret kombetare,
marreveshjet kolektive ose mjete te tjera te pershtateshme per kushtet kombetare.
Neni 25
1 Kuptohet qe autoriteti kombetar kompetent mundet, nepermjet perjashtimit dhe pas
konsultimeve me organizatat e punedhenesve dhe punetoreve, te perjashtoje disa kategori
punetoresh nga mbrojtja qe u jepet ne kete dispozite per arsye te natyres se vecante te
marredhenies se tyre te punesimit.
2 Kuptohet qe perkufizimi i termit “falimentim”duhet te percaktohet nga ligjet dhe praktika
kombetare.
3 Pretendimet e punetoreve te perfshira ne kete dispozite do te perfshijne te pakten:
a) pretendimet e punetoreve per paga lidhur me nje periudhe te percaktuar, e cila nuk do te jete
me e shkurter se tre muaj ne nje sistem privilegji dhe tete jave ne nje sistem garancie, para
falimentimit ose perfundimit te punesimit;
b) pretendimet e punetoreve per page pushimi qe u takon si rezultat i punes se kryer gjate vitit ne
te cilin ndodhi falimentimi ose perfundimi i punesimit;
c) pretendimet e punetoreve per shuma qe u takojne lidhur me mungesa te paguara, lidhur me nje
periudhe te percaktuar, e cila nuk do te jete me e shkurter se tre muaj ne nje sistem privilegji dhe
tete jave ne nje sistem garancie, para falimentimit ose perfundimit te punesimit.
4 Ligjet dhe rregulloret kombetare mund te kufizojne mbrojtjen e pretendimeve te punetoreve ne
nje shume te caktuar, e cila do te jete ne nivel te pranueshem nga pikepamja sociale.
Neni 26
Kuptohet qe ky nen nuk kerkon nga Palet qe te miratojne ligje. Kuptohet qe paragrafi 2 nuk
perfshin ngacmimin seksual.
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Neni 27
Kuptohet qe ky nen zbatohet per punetore burra dhe gra me pergjegjesi familjare lidhur me
femijet ne vartesi si edhe lidhur me anetare te tjere te familjes se tyre te ngushte qe kane nevoje
qartesisht per kujdesin ose mbeshtetjen e tyre ku keto pergjegjesi kufizojne mundesite e tyre per
t‟u pergatitur per aktivitet ekonomik, per te hyre ose per te perparuar ne te. Termat “femije ne
vartesi” dhe “anetare te tjere te familjes se tyre te ngushte qe kane nevoje qartesisht per kujdesin
dhe mbeshtetjen e tyre” do te thote persona qe perkufizohen te tille nga legjislacioni kombetar i
Pales ne fjale.
Nenet 28 dhe 29
Per qellimin e zbatimit te ketij neni , termi “perfaqesuesit e punetoreve” do te thote persona qe
njihen si te tille ne legjislacionin ose praktiken kombetare.

PJESA III
Kuptohet qe Karta permban detyrime ligjore te nje karakteri nderkombetar, zbatimi i te cilave u
nenshtrohet vetem mbikqyrjes qe parashikohet ne Pjesen IV te saj.
Neni A, paragrafi 1
Kuptohet qe paragrafet e numeruara mund te perfshijne nene qe konsistojne ne vetem nje
paragraf.
Neni B, paragrafi 2
Per qellimin e paragrafit 2 te Nenit B, dispozitat e Kartes se ndryshuar korrespondojne me
dispozitat e Kartes me te njejtin nen ose numer paragrafi me perjashtim te:
a) Neni 3, paragrafi 2, i Kartes se ndryshuar qe korrespondon me nenin 3, paragrafet 1 dhe 3, te
Kartes;
b) Neni 3, paragrafi 3 i Kartes se ndryshuar i cili korrespondon me Nenin 3, paragrafi 2 dhe 3, te
Kartes;
c) Neni 10, paragrafi 5, i Kartes se ndryshuar i cili korrespondon me Nenin 10, paragrafi 4, te
Kartes;
d) Neni 17, paragrafi 1, i Kartes se ndryshuar i cili korrespondon me Nenin 17 te Kartes.

PJESA V
Neni E
Nje trajtim i diferencuar i bazuar ne nje justifikim te arsyeshem dhe objektiv nuk do te
konsiderohet diskriminues.
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Neni F
Termat “ne kohe lufte dhe emergjence tjeter civile” do te kuptohen ne ate menyre qe te perfshijne
gjithashtu kercenimin e luftes.
Neni I
Kuptohet qe punetoret qe perjashtohen ne perputhje me shtojcen e Neneve 21 dhe 22 nuk
merren parasysh ne perberjen e numrit te punetoreve ne fjale.
Neni J
Termi “ndryshim”do te zgjerohet qe te perfshije edhe shtesen e neneve te reja ne Karte.
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Aneksi 2:
Lista e procedurave speciale dhe mandateve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
në KB:
Mandatet tematike
1

Raportues special për amvisëri si pjesë e të drejtës për standarde adekuat
të jetesës

2

Grupë punuese për njerëzit me prejardhje afrikane

3

Grupë punuese për privim joligjor të lirisë

4

Raportues special për tregtinë me fëmijë,prostitucionit të fëmijëve dhe
pornografisë së fëmijëve

5

Ekspert i pavarur në fushën e të drejtave kulturore

6

Raportues special për të drejtën e arsimit

7

Grupë punuese për zhdukje me përforcim dhe shantazh

8

Raportues special për ekzekutime jashtëgjyqësore,arbitrare dhe të
paligjshme

9

Ekspert i pavarur për çështjen e të drejtave të njeriut dhe varfërisë ekstreme

10 Raportues special për të drejtën e ushqimit
Ekspert i pavarur për efektet e borxhit të huaj dhe obligimeve tjera finansiare
11 ndërkombëtare në shtetet mbi realizimin e të drejtave të njeriut,posaçërisht
në pjesën të drejtave ekonomike,sociale dhe kulturore
12 Raportues special për të drejtën e lirisë së tubimit të qetë dhe bashkimit
13

Raportues special për promovim dhe mbrojtje të të drejtës së lirisë së
mendimit dhe shprehjes
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14 Raportues special për lirinë e besimit dhe bindjes
15

Raportues special për të drejtë që të gjithë ti gëzojnë standardet më të
mundshme të larta për shëndetin fizik dhe psiqik

16 Raportues special për situatën me mbrojtësit e të drejtave të njeriut
17 Raportues special për pavarësinë e gjyqtarëve dhe avokatëve
18 Raportues special për të drejtat e banorëve vendas
19

Raportues special për të drejtat e njeriut të personave të zhvendosur brenda
shtetit

20

Grupë punuese për përdorimin e mercenarëve si mjet për pamundësi të
realizimit të të drejtës së vet-përcaktimit

21 Raportues special për të drejtat njerëzore të migrantëve
22 Ekspert i pavarur për çështje të pakicave
23

Raportues special për forma bashkëkohore të racizmit,diskriminimit
racor,ksenofobisë dhe tolerancës së ngjajshme

24

Raportues special për forma bashkëkohore të robërisë,përfshirë këtu edhe
shkaqet dhe pasojat

25 Ekspert i pavarur për të drejtat e njeriut dhe solidaritetit ndërkombëtar
26

Raportues special për promovim dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut gjatë
eliminimit të terrorizmit

27

Raportues special për torturë dhe veprim ose dënim tjetër brutal,çnjerëzor
dhe poshtërues

Raportues special për efektet e pavolitshme të transportit dhe hedhjes së
28 prodhimeve helmuese dhe të rrezikshme dhe mbeturinave ndaj realizimit të
të drejtave të njeriut
29 Raportues special për kontrabandë me njerëz,posaçërisht me gra dhe fëmijë
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30

Përfaqësues special i Sekretariatit të Përgjithshëm për të drejtat e jeriut,
korporatat transnacionale dhe subjekteve tjera ekonomike

31

Raportues special për të drejtat e njeriut për ujë të pastër për pirje dhe
kushte sanitare

32

Grupë punuese për problemin e diskriminimit të grave në dispozitat juridike
dhe në praktikë

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Raportues special për dhunë ndaj grave,shkaqet dhe pasojat
Mandate për shtete të caktuara konkrete
Ekspert i pavarur për situatën me të drejtat e njeriut në Burundi
Raportues special për situatën me të drejtat e njeriut në Kamboxhë
Raportues special për situatën me të drejtat e njeriut në Republikën
Popullore Demokratike të Koresë
Raportues special për situatën me të drejtat e njeriut në Haiti
Raportues special për situatën me të drejtat e njeriut në Mjanmar
Raportues special për situatën me të drejtat e njeriut në territoret e okupuara
të Palestinës nga viti 1967
Ekspert i pavarur për situatën me të drejtat e njeriut në Somali
Ekspert i pavarur për situatën me të drejtat e njeriut në Sudan
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Aneksi 3:
Formular për parashtresë deri te Avokati i Popullit
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Aneksi 4:
Formular për parashtresëderi te inspektorati Administrativ71
Ministria e Drejtësisë
Inspektorati shtetëror administrativ

PARASHTRESË
KRYERËSI (KUNDËR)
Emri dhe mbiemri/Titulli
Organi
Data
Vendi

Përshkrim i shkeljes

PARASHTRUES
Emri dhe mbiemri
Adresa
Telefoni
E-posta
A dëshironi
përgjigje?

1) elektronike

а) po

б)jo

2) me shkrim

а) po

б)jo

Data e parashtrimit
SHTOJCË

71

E shkëputur nga internet faqja e Inspektoratit Administrativ
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Aneksi 5:
Formular për iniciativë për përcaktimin e trajtimit jo të barabartë mes grave dhe
burrave
EKZEMPLAR PËR PROPOZIM INICIATIVË72
Deri te:
Ministria për Punë dhe Politikë Sociale e
Republikës së Maqedonisë
Pëfaqësus për mundësi të barabarta
Mbi bazë të nenit 24 paragrafi 1 të Ligjit për mundësi të barabarta mes grave dhe
burrave (Gazeta zyrtare e RM nr.66/06 nga 29.05.2006),e parashtroj (në vijim):

INICIATIVË
Për nismë të procedurës për përcaktim të trajtimit jo të barabartë mes grave dhe burrave
1. Parashtrues i iniciativës:
Emri dhe mbiemri __________________________ nga _________, me vendbanim në
adresën:
rr._______________________
nr._____________,mosha
_____________,gjinia,______________profesioni/vokacioni
___________________,pjestar
i
_______________bashkësisë
etnike,përmes
përfaqësuesi i autorizuar____________________ _____,nga
__________ (nëse parashtruesi ka përfaqësues të autorizuar)
2. Institucioni ose subjekti në sektorin publik dhe atë privat për të cilin është ngritur
iniciativa
(paraqitni të gjitha të dhënat me të cilat dispononi për subjektin e sektorit publik ose atij
privat,kundër të cilit parashtrohet iniciativa,si titull i personit juridik dhe emri mbiemri –
funksioni i personit zyrtar të autorizuar) (të dhëna për vendin e punës,gjeneralitete)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

72

Propozim-iniciativa mund të gjindet në internet faqen e Ministrisë për Punë dhe Politikë
Sociale
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Të dhëna për trajtim jo të barabartë:
(Përshkrim i veprimit me të cilin është kryer cënimi i të drejtës për trajtime të
barabartë,faktet me të cilat dispononi,ose/dhe aktit të veçuar – vendimit ,konkluzionit
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Paraqitni /Shënoni deri te cili institucion jeni drejtuar në lidhje me iniciativën e parashtruar
(duke përfshirë edhe datën/data dhe vendi i drejtimit,nëse keni ndërmarrë ndonjë veprim).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Si shtojcë dorëzoj,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data dhe vendi
_________________

Parashtrues i iniciativës:
________________

UDHËZIM/SQARIM
Të drejtë për të parashtruar iniciativë me shkrim për ngritje të procedurës para
Përfaqësuesit kanë individë,shoqata të qytetarëve,sindikate dhe persona tjerë juridik për
akt të veçuar, të sjellur ose veprim i ndërmarrë nga ana e subjekteve në sektorin publik
dhe atë privat me të cilin veprohet në mënyrë diskriminuese mbi bazë të gjinisë në
sektorin publik dhe atë privat në fushat e punësimit dhe punës,arsimimit,sigurimit
social,cultures dhe sportit,përkatësisht për shkelje të bërë në fushën e punësimit dhe
punës,arsimimit,sigurisë sociale kulturës dhe sportit.
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Neni 3
Ndalohet diskriminimi mbi bazë të gjinisë në sektorin publk dhe atë privat në fushat e
punësimit dhe punës,arsimimit,sigurisë sociale,cultures dhe sportit,në pajtim me këtë ose
ligj tjetër.
Neni 24
Procedura niset me dorëzimin e iniciativës me shkrim para Përfaqësuesit.Të drejtë kanë
individ,shoqata të qytetarëve,sindikate dhe persona tjerë juridik për akt të veçuar,të
sjellur ose veprim i marrë nga ana e subjekteve të sektorit publik dhe atij privat me të cilin
veprohet në kundërshtim me ndalimin e nenit 3 të këtij ligji. Udhëheqja e procedurës
është falas. Dispozitat për mbrojtjen e fshehtësisë së të dhënave personale zbatohen
gjatë udhëheqjes së kësaj procedure.
Neni 25
Iniciativa e nenit 24 të këtij ligji dorëzohet me shkrim në afat sa më të shkurtë,e më së
voni në afat prej një viti nga dita e kryerjes së shkeljes.
Përfaqësuesi mund të ngrejë nismë edhe pas skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni,
nëse vlerësohet se bëhet fjalë për rast me rëndësi për të cilin do të ishte e nevojshme
dhe e përshtatshme të udhëhiqet procedura.
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