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Hyrje
Analizat krahasuese konsiderohen një udhëzues i çmuar në proceset e hartimit kushtetues.
Siç theksojnë Rosenfeld dhe Sajó në veprën e tyre monumentale mbi të drejtën kushtetuese
të krahasuar, “huazimi kushtetutës dhe transplantimi i normave kushtetuese, strukturave,
doktrinave dhe institucioneve është një fakt jetësor pavarësisht nga kundërshtimet
ideologjike ose teorike ndaj këtyre praktikave”. Kjo ilustrohet më së miri me ndikimin që
këto institucione dhe doktrina kanë patur në procesin e hartimit të Kushtetutës së Kosovës
(2008), hartimi i së cilës ka qenë thellësisht i ndërkombëtarizuar dhe i përcjell me shkallë
të gjerë të huazimit konstitucional.
Instituti INDEP, që nga themelimi në vitin 2011 është angazhuar në nxitjen e debatit
shoqëror për politika të ndryshme publike. Ky punim paraqet një përpjekje të re të INDEPit që edhe përmes punimeve akademike dhe të karakterit shkencor të nxitet diskutimi
publik mbi sistemin tonë politik dhe mundësitë për avancim bazuar në praktikat më të
mira të vendeve të tjera.
Kjo analizë përbënë një udhërrëfyes të shkurtër lidhur me Kushtetutën e Zvicrës të
rishikuar, e cila ka hyrë në fuqi 20 vite më parë. Udhëzuesi, fillimisht, ofron një pasqyrë të
historikut të zhvillimeve kushtetuese në Zvicër dhe trajton në aspekt të përgjithshëm tërë
kornizën e rregullimit kushtetues të Konfederatës Zvicerane. Arkitektura kushtetuese në
Zvicër ka një kompleksitet të veçantë, që është pjesërisht rezultat i karakterit federal të
organizimit shtetëror dhe pjesërisht pasojë e diversitetit etnik, fetar dhe gjuhësor tipik për
shoqërinë zvicerane. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar parimeve themelore të rendit
kushtetues si dhe natyrës unike të sistemit “direktorial” të qeverisjes, i cili pavarësisht
lëvizjeve kushtetuese përgjatë dy shekujve të fundit, ka ngelur në esencë i pandryshuar që
nga kushtetuta e parë e vitit 1848.
Kushtetuta e rishikuar siguron garanci të larta kushtetuese për pjesëmarrje qytetare në
vendimmarrje dhe në realizimin e demokracisë së drejtpërdrejtë përmes një shkalle të gjerë
të iniciativës qytetare dhe referendumeve. Kushtetuta ka zgjeruar jo vetëm katalogun e
lirive dhe të drejtave kushtetuese, por ka inkorporuar rregulla të veçanta për të siguruar
mirëqenie adekuate sociale për qytetarët dhe ka vendosur një sërë standardesh për të
siguruar zhvillimin e qëndrueshëm, mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimit hapësinor duke
vënë kështu themelet e një demokracie funksionale mjedisore. Andaj, autorët konsiderojnë
se këto “opsione” kushtetuese do të ishin udhëzues i duhur për autoritetet në Kosovë për
tu konsideruar në procesin e reformave kushtetuese për të ardhmen.
Kushtetuta e Zvicrës zë vend të veçantë në programet e së drejtës kushtetuese në fakultetet
juridike në Kosovë. Andaj ky udhëzues, së bashku me versionin shqip dhe serbisht të
kushtetutës federale si shtojcë në këtë udhëzues, përbëjnë një material të çmuar jo vetëm
për studentët e drejtësisë, por edhe për anëtarë të tjerë të komunitetit juridik në Kosovë,
sikurse gjyqtarë, prokurorë, avokatë etj. Për më tepër, kjo analizë do të pasurojë edhe
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literaturën ekzistuese në gjuhën shqipe lidhur me përvojat kushtetuese zvicerane përmes
së cilës ekspertët vendor kushtetues do të mund të adresojnë në pikëpamje kushtetuese
çështje me rëndësi për tu adresuar në proceset e ndryshimeve kushtetuese në Republikën
e Kosovës.
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I.

Historik i shkurtër

i.

Kushtetuta Federale e vitit 1848

Zvicra ka një histori të gjatë të jetës kushtetuese, pjesërisht si pasojë e zhvillimit dhe
konsolidimit të federatës, dhe pjesërisht si pasojë e nevojës për të optimizuar një sistem të
qeverisjes për të akomoduar një shoqëri shumë-etnike, gjuhësore dhe fetare.
Kushtetuta e parë e saj daton nga viti 1848, hartimi i së cilës ishte produkt i ndikimeve
politike të filozofit Zhan Zhak Ruso (Jean-Jacques Rousseau) si dhe të Kushtetutës së
Shteteve të Bashkuara të Amerikës (1787) duke shprehur kompromisin e arritur në mes
forcave politike pas Luftës Civile të vitit 18471. Kjo Kushtetutë vuri themelet e shtetit
federal, përcaktoi liritë dhe të drejtat kushtetuese të qytetarëve dhe mundësoi ruajtjen e
diversitetit kantonal2. Çështjet lidhur me aleancat me fuqitë e huaja, vendimet për luftë
dhe paqe, doganat, shërbimet postale iu besuan organeve federale.
Kushtetuta e vitit 1848 kishte përcaktuar një formë të lehtë të ndarjes së pushteteve, por
nuk kishte ndjekur traditën kushtetuese amerikane për ndarje rigoroze të pushtetit
shtetëror. Pushteti legjislativ iu besua parlamentit dy-dhomësh (Këshillit Kombëtar dhe
Këshillit të Shteteve), pushteti ekzekutiv i ishte besuar qeverisë federale, që përbëhej nga
shtatë anëtarë të zgjedhur nga parlamenti federal, kurse Gjykatës Federale të Drejtësisë i
ishte besuar pushteti gjyqësor, në mes tjerash edhe për të zgjedhur konfliktet juridike në
mes kantoneve.
ii.

Kushtetuta e vitit 1874

Kushtetuta e vitit 1874 nuk kishte sjellë ndryshime të mëdha në formatin e sistemit politik
të Zvicrës. Kushtetuta e re kishte zgjeruar katalogun e lirive dhe të drejtave fundamentale
duke garantuar të drejtën e shkollimit falas, të drejtën e martesës dhe kishte përcaktuar
institucionin e referendumit fakultativ.3 Për shkak të jetëgjatësisë së saj 125 vjeçare,
Kushtetuta e vitit 1874 i është nënshtruar në vazhdimësi ndryshimeve kushtetuese (155
amendamente kushtetuese), sikurse themelimi i kantonit të ri Jura më 1979, përcaktimi i
të drejtave në mes burrit dhe gruas (1971), iniciativa qytetare për rishikimin e kushtetutës,
etj4.

1

Gerhard Robbers, Encyclopedia of World Constitutions (Facts on File, Inc., 2007) 886.
Thomas Fleiner et.al., Swiss constitutional law (Kluwer law international, 2005) 24.
3
Ibid 24.
4
Smith, J., 2006. Constitutional Origins, Structure, and Change in Federal Countries, edited by John Kincaid
and G. Alan Tarr. Montreal and Kingston: McGill Queen's University Press, 2005, 590-592.
2

4|Page

iii.

Kushtetuta e vitit 1999

Për shkak të ndryshimeve të mëdha kushtetuese që ishin bërë në Kushtetutën e vitit 1874,
u bë i domosdoshëm procesi i rishikimit të plotë të kushtetutës me qëllim që të hartohet
një kushtetutë e përditësuar që do të integronte të gjitha amendamentet në një dokument
të ri.5 Kushtetuta e rishikuar u hartua më 1999 dhe hyri në fuqi në vitin 2000. Kjo
kushtetutë, sidoqoftë, nuk solli ndryshime të thella në sistemin e qeverisjes, i cili ka ngelur
esencialisht i njëjtë sipas vijave të përcaktuara me Kushtetutën e vitit 1848. Megjithatë,
kushtetuta e rishikuar ka zgjeruar katalogun e lirive dhe të drejtave fundamentale dhe ka
përcaktuar rol aktiv të federatës dhe kantoneve në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimit të
qëndrueshëm dhe energjisë së ripërtëritshme etj.
Kushtetuta aktuale përcakton në mënyrë jo aq tipike shpërndarjen e kompetencave në nivel
horizontal të qeverisjes, dhe definon në vijë vertikale kompetencat në mes organeve
federale, 26 kantoneve dhe 2873 komunave.6
Duke ndjekur traditën e kushtetutës paraprake, Kushtetuta përmban një katalog të gjerë të
të drejtave qytetare të natyrës individuale, politike, ekonomike dhe sociale në disa
segmente të formuluara në formë të objektivave të qarta shtetërore për të arritur qëllime
afatgjate strategjike në fushën e artit, muzikës, sportit dhe hulumtimit shkencor. Për më
tepër, krahas përcaktimit kushtetues të diversitetit etnik, Kushtetuta është kujdesur që të
ruaj rregullimin kushtetues të diversitetit gjuhësor duke mundësuar përdorimin zyrtar të
tre gjuhëve zyrtare të Konfederatës (gjuhë gjermane, frënge dhe italiane) përfshirë gjuhën
romansh, në rast të komunikimit zyrtar me persona të këtij komuniteti gjuhësor në Zvicër.
Kushtetuta Federale është kushtetutë model për sa i takon mekanizmave për të realizuar
një rol aktiv qytetar në demokraci të shprehur përmes iniciativës popullore dhe
referendumeve. Ky standard kushtetues ka bërë që demokracia zvicerane krahas karakterit
përfaqësues të saj të ruaj edhe natyrën origjinale të vendimmarrjes të kultivuar përmes
zbatimit të demokracisë së drejtpërdrejtë për çështje federale, kantonale dhe komunale.
Në vijim të këtij udhëzuesi do të ofrohet një përshkrim i përgjithshëm i Kushtetutës së
Zvicrës me theks të veçantë lidhur me preambulën dhe parimet themelore, organet federale
dhe raportet e tyre me kantonet, liritë dhe të drejtat fundamentale, demokracinë e
drejtpërdrejtë dhe procedurën e ndryshimeve kushtetuese.

5

Vishnoo Bhagwan dhe Vidya Bhushan, World Constitution-A Comparative Study: Political Science (Sterling
Publishers Pvt. Ltd.2010) 262.
6
Robbers (f. 1).
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II.

Preambula dhe parimet themelore

i.
Preambula
Teksti i preambulës është i shkurtër dhe shpreh vullnetin e kantoneve dhe komuniteteve
për të jetuar në një shtet të përbashkët. Preambula artikulon sovranitetin e popullit dhe të
kantoneve që shpërfaq natyrën federale të Kushtetutës duke përcaktuar se kantonet
“vendosën të rinovojnë aleancën e tyre në mënyrë që të forcojnë lirinë, demokracinë dhe
pavarësinë”. Preambula siguron edhe diversitetin në mes komuniteteve, që rregullohet në
mënyrë më të detajuar në pjesën operative të Kushtetutës.
ii.
Demokracia
Ndër parimet themelore që rrjedh në mënyrë derivative nga Kushtetuta Federale është
parimi i demokracisë. Një sërë dispozitash kushtetuese i kanë dhënë parimit të
demokracisë identitet të qartë kushtetues. Kështu për shembull Kushtetuta Federale ka
përcaktuar se secila kushtetutë kantonale duhet të jetë produkt i vullnetit politik të popullit
të shprehur në referendum.7 Ndërkaq, në aspektin praktik zbatimi i këtij parimi realizohet
përmes formave të ndryshme të iniciativave popullore (neni 138, nisma popullore për
rishikim të Kushtetutës Federale), të referendumeve në nivel kantonal dhe federal si dhe
përmes të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur përfaqësuesit politik në të gjitha nivelet e
qeverisjes në Zvicër.
iii.
Sundimi i së drejtës
Parimi i sundimit të së drejtës përbën një tjetër parim fundamental të Kushtetutës së
Zvicrës. Ky parim ka rëndësi të veçantë për demokracinë zvicerane pasi përcakton jo vetëm
detyrimin e organeve shtetërore për të vepruar në bazë të ligjit por kërkon që autoritetet
publike të veprojnë me proporcionalitet në zbatimin e aktiviteteve që ndjekin një qëllim
legjitim. Neni i 5 i Kushtetutës Federale përcakton elementet kryesore të sundimit të së
drejtës duke kërkuar që të gjitha aktivitetet e shtetit të jenë të bazuara dhe të kufizuara me
ligj. Për më tepër, Kushtetuta ka përcaktuar se të gjitha aktivitetet shtetërore “duhet të
kryhen në interesin publik dhe të jenë në proporcion me qëllimet e kërkuara”.8
iv.
Federalizmi
Arkitektura e sistemit të qeverisjes në Zvicër mbështetet në parimin e federalizmit edhe
pse vetë Kushtetuta nuk e definon atë në mënyrë shprehimore si shtet federal. 9 Struktura
federale e rregullimit shtetëror përcaktohet me nenin 1 të Kushtetutës, i cili përcakton se
themelues të konfederatës zvicerane janë populli si pouvoir constituant (pushteti që krijon
rendin kushtetues) dhe kantonet. Sipas Kushtetutës, njësitë federale janë kantonet, të cilat

7

Kushtetuta e Zvicrës, neni 51 [https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html,
15.04.2019].
8
Ibid, neni 5
9
Fleiner (f. 2) 26
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gëzojnë shkallë të gjerë të sovranitetit dhe gëzojnë të gjitha të drejtat për të qeverisur me
përjashtim të atyre kompetencave të cilat i janë rezervuar organeve federale.10
v. Neutraliteti
Neutraliteti i është njohur Zvicrës që nga viti 1815 përmes Kartës së Parisit për tu rikonfirmuar më vonë me Traktaktin e Versajit më 1919 dhe ishte rezultat i nevojës për të
ruajtur kohezionin multi-etnik dhe multi-fetar të konfederatës.11 Sipas këtij parimi që është
permanent dhe i vetë-imponuar, Zvicra nuk përfshihet në konflikte të armatosura me
shtetet tjera. Ky parim, ndonëse nuk definohet në tekstin e Kushtetutës, buron në mënyrë
derivative nga neni 173, parag. 1 i Kushtetutës sipas të cilit Parlamenti Federal angazhohet
për të ndërrmarr masa në drejtim të ruajtjes së neutralitetit të Zvicrës. Ky detyrim
kushtetues për tu angazhuar në mënyrë aktive për ruajtjen e neutralitetit i është besuar
edhe Këshillit Federal, i cili merr masa për të mbrojtur sigurinë e jashtme, pavarësinë dhe
neutralitetin e Zvicrës12.

10

Kushtetuta e Zvicrës, Neni 1 dhe 3.
Fleiner (f. 2) 27
12
Kushtetuta e Zvicrës, neni 183.
11
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III.

Rishikimi kushtetues

Për dallim nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, kushtetuta zvicerane bën dallimin në
mes konceptit të “rishikimit të plotë” dhe “rishikimit të pjesshëm” të Kushtetutës. Koncepti
i rishikimit të plotë të kushtetutës nënkupton miratimin e një kushtetute të re, pra
rishikimin e tërësishëm të tekstit të kushtetutës. Iniciativa për rishikimin e plotë të
kushtetutës federale mund të vie nga qytetarët, nga njëra prej dy dhomave të Asamblesë
federale ose nga vetë Asambleja Federale.13 Edhe në këtë proces të rishikimit kushtetues,
demokracia direkte jep fjalën e fundit pasi kushtetuta ka përcaktuar se nëse iniciativa buron
nga populli ose nëse dy dhomat e parlamentit nuk bien dakord lidhur me procesin e
ndryshimeve kushtetuese, atëherë qytetarët do të vendosin përfundimisht nëse duhet të
bëhet një rishikim i plotë i Kushtetutës ose jo. Nëse rezultatet e votimit qytetar konfirmojnë
vullnetin politik të popullit për rishikim të një rishikim të plotë, atëherë mbahen zgjedhjet
e reja për të dy dhomat e parlamentit federal.
Në anën tjetër, rishikimi i pjesshëm i kushtetutës mund të kërkohet nga qytetarët ose nga
vet Asambleja Federale. Rishikimi i pjesshëm që përfshin amendamentet kushtetuese nuk
mund të cenoj kohezionin e strukturës së kushtetutës dhe duhet të jetë në pajtueshmëri
me dispozitat e detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare. Përsëri, edhe në këtë lloj të
rishikimit kushtetues vjen në shprehje demokracia e drejtpërdrejtë pasi ndryshimet
kushtetuese do të hyjnë në fuqi vetëm pas votimit të suksesshëm të tyre nga populli dhe
kantonet.14
Për dallim nga modeli zviceran i ndryshimeve kushtetuese që manifeston një lidhje të fortë
në mes qytetarëve dhe procesit të rishikimit kushtetues përmes referendumit gjithë
popullor, Kushtetuta e Kosovës nuk i njeh qytetarëve të drejtën e iniciativës kushtetuese
apo të miratimit të amendamenteve kushtetuese përmes referendumit. Modeli kosovar i
ndryshimeve kushtetuese iniciativën për ndryshime kushtetuese ia njeh vetëm Qeverisë,
Presidentit ose ¼ të deputetëve të Kuvendit. Në çdo rast, projekt-amendamentet
kushtetuese kërkojnë miratimin e 2/3 të të gjithë deputetëve të Kuvendit, përfshirë 2/3 e të
gjithë deputetëve të Kuvendit që mbajnë vende të garantuara për përfaqësuesit e
komuniteteve jo-shumicë. Ky model i amendamenteve kushtetuese shpreh qartë natyrën
konsocionale të demokracisë kosovare për dallim nga modeli zviceran që procesin e marrjes
së vendimeve të rëndësishme politike për shtetin e mbështet në doktrinën e sovranitetit
popullor (souveraineté populaire).
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IV.
i.

Sistemi i qeverisjes dhe ndarja e pushtetit
Ndarje “e butë” e pushtetit shtetëror

Zvicra ka një sistem të veçantë të qeverisjes. Për shkak të specifikave të ndarjes dhe
legjitimimit të pushtetit shtetëror, modeli zviceran nuk është krejtësisht parlamentar,
gjysmë-presidencial dhe aq më pak presidencial.15 Ky sistem qeverisës konsiderohet unik
për shkak të raporteve të veçanta që Kushtetuta Federale ka vendosur në mes të pushtetit
legjislativ që ushtrohet nga Parlamenti Federal dhe pushtetit ekzekutiv, që ushtrohet nga
Këshilli Federal. Ky model nuk është tërësisht parlamentar sepse ekzekutivi nuk
mbështetet në besimin parlamentar të Asamblesë Federale por nuk është as model
presidencial pasi ky sistem nuk njeh formalisht institucionin e kreut të shtetit në kuptim
kushtetues.16
Një tjetër veçori e sistemit të qeverisjes është se Kushtetuta Federale nuk ndjek një qëndrim
të fortë lidhur me ndarjen dhe kontrollin reciprok të pushteteve. Parimi i ndarjes së
pushtetit konsiderohet të jetë ndër vlerat kryesore të demokracisë kushtetuese evropiane
ndërkaq në Shtetet e Bashkuara ky parim konsiderohet të jetë fundamental për
funksionimin adekuat të demokracisë. Në anën tjetër, sidoqoftë, Kushtetuta Federale
mbështetet në një ndarje më “të butë” të pushteteve dhe për këtë ka dy shpjegime
themelore. E para, Kushtetuta ka përcaktuar se Parlamenti Federal është organi më i lartë
i Konfederatës (neni 148 i Kushtetutës) duke i dhënë kështu parlamentit statusin e organit
më të lartë shtetëror në konfederatë. E dyta, Parlamenti Federal ka kompetencë të zgjedh
7 anëtarët e Këshillit Federal si organ kolegjial i pushtetit ekzekutiv si dhe të gjithë
anëtarëve të Gjykatës së Lartë Federale. Ky model i qeverisjes në teorinë politike njifet si
modeli direktorial (një formë unike e ekzekutivit) që ka ngelur i pandryshuar që nga
miratimi i Kushtetutës së parë të Zvicrës më 1848.
ii.

Demokracia konsensuale

Konsensusi politik është ndër tiparet themelore të demokracisë zvicerane. Modeli
konsensual i demokracisë është rezultat jo vetëm i ndërtimit të institucioneve demokratike
në nivel komunal, kantonal dhe federal por përbën edhe manifestim të traditës dhe
kulturës politike të marrjes së vendimeve me konsensus të gjerë për të penguar “tiraninë”
mazhoritare në dizajnimin e politikave shtetërore. Ky tipar i demokracisë zvicerane është
parakusht për bashkë-jetesën dhe harmoninë në mes komuniteteve etnike, religjioze dhe
gjuhësore.17 Demokracia konsensuale më së miri shprehet përmes të ashtuquajturës
“formula magjike”, një rregull i pashkruar sipas së cilës ndarja e vendeve në këshillin federal
bëhet nga partitë më të mëdha politike për të siguruar konsensus të duhur në marrjen e
vendimeve.
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Demokracia konsensuale shprehet përmes iniciativave popullore dhe referendumeve
komunale, kantonale dhe federale. Iniciativa popullore shprehet edhe te procesi i
ndryshimit të kushtetutës ku 100,000 qytetarë me të drejtë vote mund të propozojnë
rishikim e plotë të Kushtetutës Federale.18 Është interesant të përmendet fakti se për dallim
nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kushtetuta e Zvicrës nuk i njeh qytetarëve të
drejtën në iniciativë legjislative. Kushtetuta e Kosovës, të drejtën e nismës legjislative,
krahas Presidentit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe deputetëve të Kuvendit, i ka
njohur edhe dhjetëmijë qytetarëve sipas mënyrës së përcaktuar me ligj (neni 79).
iii.

Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

Zvicra konsiderohet model i demokracisë së drejtpërdrejtë. Kushtetuta ka përcaktuar që
për një mori procesesh politike për Konfederatën, të organizohen iniciativa qytetare kurse
legjitimimi i tyre të bëhet pas organizimit të referendumeve. Që nga iniciativa e parë
popullore më 1893, janë propozuar më shumë se 400 iniciativa, duke mbuluar një gamë të
gjerë temash sikurse sistemi zgjedhor i përfaqësimit proporcional, përcaktimi i kufijve të
shpejtësisë së autostradës e deri te mbrojtja e ariut, ujkut dhe rrëqebullit19.
Ndër iniciativat më të rëndësishme qytetare është e drejta e qytetarëve me të drejtë vote që
të propozojnë një rishikim të plotë të Kushtetutës Federale. 20 Pjesëmarrja e qytetarëve në
vendimmarrje realizohet edhe përmes referendumeve të detyrueshme. Kështu për
shembull Kushtetuta ka përcaktuar se për ndryshime në Kushtetutën Federale; pranimin
në organizata për sigurinë kolektive ose në komunitetet mbi-kombëtare; miratimin e
ligjeve federale emergjente që nuk bazohen në një dispozitë të Kushtetutës kërkohet
miratimi përmes referendumit popullor dhe i Kantoneve. Krahas referendumeve të
detyrueshme Kushtetuta ka përcaktuar edhe të ashtuquajturat referendume opsionale
(fakultative).
Sipas Kushtetutës “nëse brenda 100 ditëve nga publikimi zyrtar i miratimit, dhe nëse çdo
50 mijë persona që kanë të drejtë të votojnë ose çdo tetë kantone e kërkojnë atë”
organizohet referendum gjithë popullor lidhur me ligjet federale, dekretet federale,
marrëveshjet ndërkombëtare apo anëtarësimet në organizata ndërkombëtare. Sipas nenit
142 të Kushtetutës, propozimet që dorëzohen në votimin popullor konsiderohen të
pranuara nëse shumica e atyre që votojnë i miratojnë ato. Kurse propozimet që dorëzohen
në votim gjithë-popullor dhe në kantone konsiderohen të pranuara nëse shumica e atyre
që votojnë dhe shumica e kantoneve i miratojnë ato.
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Kushtetuta e Zvicrës, neni 138.
Rosalind Dixon dhe Felix Uhlmann, “The Swiss Constitution and a weak-form unconstitutional amendment
doctrine?" (2018) 16.1 International Journal of Constitutional Law 54-74.
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Për dallim nga Kushtetuta e Zvicrës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës i ka dhënë njohje
të përgjithshme referendumit në nenin 2 ku ka përcaktuar se “Sovraniteti i Republikës së
Kosovës buron nga populli, i takon popullit dhe ushtrohet, në pajtim me Kushtetutën,
nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur, me referendum, si dhe në forma të tjera, në pajtim
me dispozitat e kësaj Kushtetute”. Megjithatë, duke patur parasysh natyrën konsocionale
të demokracisë në Kosovë, Kushtetuta ka vendosur edhe disa mekanizma mbrojtës në
vënien në lëvizje të referendumit gjithë popullor për të mbrojtur komunitetet jo-shumicë
nga mbi-votimi i komunitetit shumicë. Kështu për shembull sipas nenit 82 të Kushtetutës
së Kosovës, asnjëri nga ligjet me interes vital, nuk mund t’i nënshtrohet referendumit.
Ligjet me interes vital në Republikën e Kosovës përfshijnë ligjet të cilat ndryshojnë kufijtë
e komunave, themelojnë ose shuajnë komuna, përkufizojnë shtrirjen e pushteteve të
komunave dhe pjesëmarrjen e tyre në marrëdhëniet ndërkomunale dhe tejkufitare; ligjet
të cilat zbatojnë të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, me përjashtim të atyre
të përcaktuara me Kushtetutë; ligjet për përdorimin e gjuhëve; ligjet për zgjedhjet lokale;
ligjet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore; ligjet për liritë fetare ose për marrëveshjet me
komunitetet fetare; ligjet për arsimin; ligjet për përdorimin e simboleve, përfshirë simbolet
e komuniteteve dhe për festat publike. Poashtu Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës
së Kosovës dhe Qeveria mund të kërkojnë nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës që të vlerësoj
përputhshmërinë e referendumit të propozuar me Kushtetutën.21
Siç rezulton nga ky krahasim kushtetues, Kushtetuta e Zvicrës ofron një perspektivë shumë
më të gjerë të demokracisë së drejtpërdrejtë në raport me Kushtetutën e Kosovës. Këto
instrumente të demokracisë direkte në konfederatë janë treguar mjaft efikase për të
detyruar autoritetet publike të kërkojë një konsensus më të gjerë në lidhje me masat ligjore
dhe kushtetuese.22

21
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Kushtetuta e Kosovës, neni 113 para 3 (2).
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V.
i.

Organet kushtetuese
Parlamenti federal

Parlamenti federal shpreh karakterin demokratik dhe natyrën kolektive të vendimmarrjes
në sistemin konfederal të Zvicrës. Në krahasim me Këshillin Federal dhe organet tjera të
pushtetit shtetëror, parlament federal përbën organin më demokratik pasi është organi i
vetëm shtetëror që legjitimohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët. Për më tepër, si
rezultat e traditës së fortë të sovranitetit popullor, kushtetuta federale i ka dhënë
parlamentit federal pozitë supreme kushtetuese duke e përcaktuar atë si autoritetin më të
lartë në Konfederatë.
Parlamenti ka strukturë dy-dhomëshe dhe përbëhet nga dy dhoma: Këshilli Kombëtar dhe
Këshilli i Shteteve. Struktura dy dhomëshe e parlamentit është produkt i modelit federal të
qeverisjes për të siguruar përfaqësimin e popullit në Këshillin Kombëtar në njërën anë dhe
përfaqësimin e kantoneve në Këshillin e Shteteve në anën tjetër. Përfaqësimi i kantoneve
në Këshillin e Shteteve është i pabarabartë pasi disa kantone sikurse Obwalden,
Nidwalden, Basel-Stadt, etj përfaqësohen me nga një përfaqësues në krahasim me kantonet
tjera që zgjedhin nga dy përfaqësues. Këshilli Kombëtar përbën dhomën e ulët të
Parlamentit Federal dhe përbëhet nga 200 anëtarë, të cilët zgjedhen me zgjedhje të
drejtpërdrejta sipas një sistemi proporcional zgjedhor për një mandat 4 vjeçar. Ulëset
parlamentare ndahen sipas formulës së numrit të popullsisë së kantoneve çfarë edhe
shpreh dallimet në mes kantoneve më të mëdha dhe atyre më të vogla. Për shembull derisa
banorët e kantonit Appenzell Innerrhoden, me rreth 15,000 banorë të saj, zgjedhin vetëm
një deputet, kantoni i Cyrihut, me më shumë se një milion njerëz, dërgon 34 përfaqësues
në Këshillin Kombëtar23. Në anën tjetër, Këshilli i Shteteve përbëhet nga 46 anëtar, nga të
cilët 20 kantonet zgjedhin nga dy anëtar kurse 6 kantonet përfaqësohen me nga vetëm një
anëtar.
a) Statusi juridik i deputetëve
Anëtarët e Parlamentit Federal gëzojnë imunitet parlamentar dhe nuk mund të mbahen
përgjegjës për deklarimet e bëra në parlament apo në organet e saj. Kushtetuta ka
përcaktuar që fushëveprimi i imunitetit parlamentar do të përcaktohet me ligj të veçantë.
Anëtarët e Parlamentit kanë mandat të lirë dhe nuk mund të jenë të detyruar të votojnë
sipas instruksioneve të asnjë personi.

23

Wolf Linder dhe Isabelle Steffen. "Swiss confederation." Legislative, Executive, and Judicial Governance in
Federal Countries (2006): 289-315.

12 | P a g e

b) Funksionet parlamentare
Asambleja Federale ushtron funksion ligjvënës për çështje federale duke përfshirë
legjislacionin lidhur me ushtrimin e të drejtave politike; kufizimin e të drejtave
kushtetuese; të drejtat dhe detyrimet e personave; detyrat dhe shërbimet e Konfederatës;
obligimet e kantoneve në lidhje me zbatimin dhe zbatimin e ligjit federal dhe organizimin
dhe procedurën e autoriteteve federale.
Asambleja Federale merr pjesë në hartimin e politikës së jashtme dhe në mbikëqyrjen e
marrëdhënieve të jashtme, bën miratimin e traktateve ndërkombëtare, me përjashtim të
atyre që janë lidhur nga Këshilli Federal. Në kuadër të funksioneve zgjedhore të Parlamentit
Federal bëjnë pjesë zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Federal, Kancelarit Federal, gjyqtarëve
të Gjykatës Supreme Federale dhe, në kohë lufte, Komandantit të Forcave të Armatosura.
Kompetencat e tjera kushtetuese të Parlamentit Federal përfshijnë ndërmarrjen e masave
për të mbrojtur sigurinë e jashtme dhe pavarësinë dhe neutralitetin e Zvicrës, marrjen e
masave për të mbrojtur sigurinë e brendshme, marrjen e masave për të zbatuar ligjin
federal, vendosjen për konfliktet e juridiksionit midis autoriteteve më të larta federale dhe
bën miratimin e faljeve dhe amnistive.24
ii.

Këshilli Federal

Këshilli Federal (Bundesrat, apo Conseil fédéral) është autoriteti më i lartë i pushtetit
ekzekutiv në Konfederatë. Ky përbën një organ unik ekzekutiv që përbëhet nga shtatë
anëtarë të cilët zgjidhen nga Asambleja Federale për një mandat 4 vjeçar. Ky përbën një
sistem direktorial ku pavarërisht nga fakti se secili nga anëtarët e Këshillit drejton njërin
nga shtatë departamentet e Këshillit Federal, këta anëtarë nuk veprojnë në cilësinë e
ministrave individual apo të partive të tyre politike por veprojnë kolektivisht në emër të
Këshillit si një organ kolektiv.25 Kushtetuta ka përcaktuar se në zgjedhjen e Këshillit Federal
vëmendje e veçantë duhet kushtuar përfaqësimit të rajoneve të ndryshme gjeografike dhe
gjuhësore të vendit për të siguruar përfaqësim të përshtatshëm.26
Kushtetuta e Zvicrës pra nuk njeh në pikëpamje formale-kushtetuese institucionin e kreut
të shtetit. Duke i qëndruar besnik sistemit qeverisës të direktoratit (ky sistem ishte
përcaktuar me kushtetutën e Francës të vitit 1793) Kushtetuta vetëm se ka përcaktuar se
njëri nga shtatë anëtarët e Këshillit Federal ushtron funksionin e kryetarit të Këshillit për
një mandat një-vjeçar. Disa autorë mungesën e njohjes formale të kreut të shtetit në rastin
e Zvicrës e shohin si domosdoshmëri për funksionimin e një demokracie shumë etnike,
kulturore dhe gjuhësore.27 Andaj edhe mbi këtë hipotezë mund të supozohet se ekzistimi i
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Kushtetuta e Zvicrës, neni 173.
Robbers (f.1) 889.
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25
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kreut të shtetit mund të jetë vështirë i qëndrueshëm në këtë sistem të qeverisjes pasi mund
të shtoj rrezikun e përqendrimit të pushtetit në duart e një presidenti të fortë.28
Këshilli Federal ushtron kompetenca tipike ekzekutive të një qeverie sikurse promovimi i
zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies sociale, hartimi i politikave zhvillimore shtetërore,
hartimin e ligjeve federale, hartimi i projekt buxhetit etj.
iii.

Gjykata Supreme Federale dhe autoritetet tjera gjyqësore

Gjykata Supreme Federale është autoriteti suprem gjyqësor i Konfederatës. Në kuadër të
tribunaleve të konfederatës bëjnë pjesë edhe Gjykata Penale Federale (nga viti 2004),
Gjykata Administrative Federale dhe Gjykata e Sigurimeve Federale29. Gjykata Supreme
Federale ka juridiksion parësor lidhur me pretendimet për shkeljen e së drejtës federale, të
së drejtës ndërkombëtare; të ligjit ndër-kantonal; të drejtave kushtetuese kantonale;
autonominë e komunave dhe garancitë e tjera kantonale në favor të korporatave të ligjit
publik. Kjo Gjykatë mund të gjykoj edhe konfliktet në mes Konfederatës dhe kantoneve ose
midis kantoneve. Ndërkaq sipas ankesës, Gjykata Supreme Federale vepron si instancë e
fundit gjyqësore në procedurën e ri-shikimit të vendimeve të gjykatave më të larta
kantonale në konteste civile, penale dhe administrative.
Ndonëse vepron si instancë e fundit gjyqësore dhe vendimet e saja në sektorin e lirive dhe
të drejtave të njeriut mund të referohen vetëm në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, kjo Gjykatë nuk ka kompetencë për të vlerësuar kushtetutshmërinë e ligjeve të
miratuara nga parlamenti. Kushtetuta aktuale nuk i ka besuar Gjykatës Supreme Federale
të drejtën e kontrollit gjyqësor të kushtetutshmërisë së ligjeve sipas modelit Kelzenian të
kontrollit të kushtetutshmërisë. Kjo është pasojë e traditës juridike dhe kulturës politike
zvicerane të mbështetur në demokracinë e drejtpërdrejtë sipas të cilës një proces i
ndryshimeve kushtetuese mund të filloj nëse për këtë mblidhen 100,000 nënshkrime në
favor të propozimit. Kjo formë e “dobët” e kontrollit gjyqësor të kushtetutshmërisë në
Zvicër është edhe pasojë e epërsisë kushtetuese të Parlamentit Federal në raport me dy
pushtetet tjera dhe të detyrimit kushtetues të Gjykatës Supreme Federale dhe të organeve
të tjera gjyqësore për të zbatuar të drejtën federale dhe atë ndërkombëtare (shih nenet 148
dhe 190 të Kushtetutës)30. Siç argumenton me të drejtë Dixon, gjykatat duhet të zbatojnë
të drejtën federale edhe nëse janë të mendimit se këto ligje cenojnë Kushtetutën
zvicerane31.
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Ibid.
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amendment doctrine?." International Journal of Constitutional Law 16.1 (2018): 54-74
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Dixon, Rosalind, and Felix Uhlmann. "The Swiss Constitution and a weak-form unconstitutional
amendment doctrine?." International Journal of Constitutional Law 16.1 (2018): 54-74.
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Në anën tjetër, sistemi i kontrollit kushtetues të ligjeve në Republikën e Kosovës është
projektuar sipas modelit evropian të centralizuar të mbrojtjes së kushtetutshmërisë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka autorizuar një gjykatë të veçantë – Gjykatën
Kushtetuese të Kosovës – për të bërë interpretimin e dispozitave të kushtetutës si dhe për
të vlerësuar kushtetutshmërinë e ligjeve, të dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit dhe
të rregulloreve të Qeverisë. Sipas këtij modeli, gjykatat e rregullta, përfshirë Gjykatën
Supreme të Republikës së Kosovës nuk mund të vendosin lidhur me çështje të
kushtetutshmërisë së ligjeve, të dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit dhe të
rregulloreve të Qeverisë. Sipas nenit 113 para. 8 i KRK-së, gjykatat e rregullta kanë të drejtë
vetëm t’i referojnë Gjykatës Kushtetuese çështje përkitazi me përputhshmërinë
kushtetuese të një ligji, nëse ajo përputhshmëri është ngritur gjatë procedurës gjyqësore
dhe gjykata referuese nuk është e sigurt për përputhshmërinë e ligjit të kontestuar me
Kushtetutën dhe nëse vendimi i gjykatës referuese për rastin e caktuar, varet nga
përputhshmëria e ligjit në fjalë.
Diagrami në vijim tregon strukturën dhe relacionet në mes organeve kushtetuese të
konfederatës zvicerane.
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VI.

Struktura organizative e konfederatës zvicerane
Kryetari i Këshillit
(mandat 1 vjeçar)
Këshilli Federal
Kancelari

(7 anëtarë)

Gjykata
Federale

zgjedhen

për 4 vite

Udhëheqë me Zyrën
Qendrore të Këshillit

zgjedhja e gjyqtarëve
Këshilli Kombëtar

Këshilli i Shteteve

(200 anëtar)

(46 anëtarë)
Parlamenti Federal
zgjedhet çdo 4 vite
Qytetarët
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VII.

Konfederata, kantonet dhe komunat

Kushtetutat i kushtojnë vëmendje të veçantë përcaktimit të raporteve në mes pushtetit
qendror dhe lokal. Edhe kushtetuta zvicerane nuk përbën përjashtim. Për shkak të
strukturës federale, pushteti shtetëror në Zvicër është i organizuar në tre nivele themelore:
pushteti shtetëror në nivel federal, kantonal dhe komunal. Lidhur me demarkimin e
kompetencave në mes pushtetit federal dhe njësive federale zbatohen modele të ndryshme
kushtetuese. Në disa shtete, sikurse në Argjentinë, Australi dhe Shtetet e Bashkuara,
kushtetutat përcaktojnë pushtetin ekskluziv të organeve federale në fusha të caktuara
kurse të gjitha çështjet të cilat nuk i atribuohen pushtetit federal konsiderohet se i takojnë
njësive federale.32 Kurse në disa shtete të tjera, sikurse në Kanada, “ekzistojnë dy lista: në
njërën listë të kompetencave në mënyrë specifike të dhënë në provincat dhe një listë të
kompetencave të shprehura në mënyrë eksplicite federatës”.33
Sipas kushtetutës së Zvicrës, konfederata përmbush vetëm ato funksione kushtetuese që i
janë caktuar në mënyrë shprehimore me kushtetutën federale.34 Megjithatë, kushtetuta ka
ndërtuar konceptin e bashkëpunimit në mes Konfederatës dhe kantoneve në përmbushjen
e detyrave të tyre duke përcaktuar se pushtetet i detyrohen njëra-tjetrës për mbështetje të
ndërsjellë, përfshirë ofrimin e ndihmës administrative dhe ndihmës së ndërsjellë gjyqësore.
Për më tepër dhe duke korresponduar me frymën e demokracisë konsensuale, Kushtetuta
ka përcaktuar se të gjitha mosmarrëveshjet ndërmjet kantoneve ose midis kantoneve dhe
Konfederatës, kurdoherë që është e mundur, duhet të zgjidhen nëpërmjet negocimit ose
ndërmjetësimit.35
Kushtetuta ka definuar disa kompetenca që i janë atribuuar organeve të Konfederatës siç
janë
-

politika e jashtme
forcat e armatosura
legjislacioni në fushën e së drejtës penale, procedurës penale, të drejtës civile dhe të
procedurës civile.36

Në sektorin e politikës së jashtme, Kushtetuta ka përcaktuar se organet federale do të
sigurojnë që krahas mbrojtjes së pavarësisë së Zvicrës dhe mirëqenies së saj në ushtrimin e
këtyre kompetencave do të respektojnë kompetencat e kantoneve dhe do të mbrojnë
interesat e tyre.37 Por pavarësisht kompetencave në politikën e jashtme, Kushtetuta ka
autorizuar edhe Kantonet që të lidhin traktate me shtetet e huaja për çështje që shtrihen
brenda fushëveprimit të kompetencave të tyre me kusht që traktatet e tilla të jenë në
32

Shih Elliot Bulmer, Federalism (International Idea, Constitution-Building Primer 12, 2015) 13.
Ibid.
34
Kushtetuta e Zvicrës, neni 42
35
Ibid, neni 44.
36
Ibid, nenet 122 dhe 123.
37
Ibid, neni 54.
33
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pajtueshmëri me ligjin dhe interesat e Konfederatës dhe që Konfederata të informohet para
lidhjes së një traktati të tillë.38
Në anën tjetër, kushtetuta përcakton edhe të ashtuquajturat përgjegjësitë e përbashkëta të
organeve të federatës dhe të kantoneve në fushën e arsimit, mjedisit, transportit, energjisë
dhe komunikimit.39
Kushtetuta ka ofruar një shkallë të lartë të autonomisë kushtetuese të kantoneve. Sipas
këtyre garancioneve kushtetuese, Konfederata duhet të respektojë autonominë e
kantoneve dhe është e detyruar që të ju lërë kantoneve kompetenca të mjaftueshme
vetanake dhe të respektoj autonominë e tyre organizative. 40 Autonomia kushtetuese e
kantoneve shprehet edhe përmes të drejtës së kantoneve që të miratojnë kushtetutën e tyre
dhe përfshin edhe detyrimet e Konfederatës për të garantuar burime të mjaftueshme të
financimit për të përmbushur detyrat e tyre.41
Komunat përbëjnë njësitë themelore të qeverisjes. Në kuptim organizativ pushteti lokal
është organizuar sipas dy modeleve themelore varësisht nga madhësia e komunave. 42
Kështu në komunat më të mëdha, organizimi politik i komunave është i ngjashëm me atë
të kantoneve: qytetarët zgjedhin asamblenë komunale dhe një organ kolegjial sikurse
ekzekutivi. Ndërkaq në komunat më të vogla administrata është kryesisht jo-profesionale
dhe mbështetet pjesërisht ose tërësisht në shërbimin e vullnetarëve.43 Për dallim nga
komunat e mëdha, asambleja komunale përbëhet nga të gjithë qytetarët zviceranë të një
komune që marrin pjesë në një asamble të përgjithshme, e cila mblidhet një herë ose dy
herë në vit për të vendosur mbi buxhetin dhe për çështjet më të rëndësishme.44

38

Ibid, neni 56.
Thomas Hueglin dhe Alan Fenna, Comparative federalism: A systematic inquiry (University of Toronto
Press, 2015) 163.
40
Kushtetuta e Zvicrës, neni 47.
41
Ibid.
42
Linder/Steffen (f.23) 289-315.
43
Ibid.
44
Ibid.
39
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VIII.

Liritë dhe të drejtat fundamentale

Kushtetutat e para ishin produkt i lëvizjeve qytetare për liri, barazi dhe përmbysje të
tiranisë shtetërore. Kufizimi i pushtetit shtetëror u bë i mundur vetëm në saj të zbatimit të
garancioneve kushtetuese të lirive dhe të drejtave e njeriut dhe ndarjes së pushtetit për të
siguruar pushtete të ekuilibruara në sisteme të qeverisjes. Por sot hapësira kushtetuese
evropiane dhe me gjerë përbën një realitet shumë më të avancuar lidhur me mbrojtjen
kushtetuese të lirive dhe të drejtave e njeriut krahasuar me të kaluarën. Jo vetëm se liritë
dhe të drejtat fundamentale përbëjnë ndoshta pjesën më qendrore të kushtetutës, por
zbatimi i tyre nga autoritetet publike, përfshirë gjykatat përbën vet esencën e demokracisë
dhe të sundimit të së drejtës.
Liritë dhe të drejtat e njeriut bëjnë pjesë ndër vlerat më themelore sipas Kushtetutës së
Republikës së Kosovës (neni 7) dhe secili që pretendon se është viktimë e cenimit të ndonjë
nga të drejtat e përcaktuara me kushtetutë mund të parashtroj kërkesë individuale në
Gjykatën Kushtetuese të Kosovës pas shterimit të mjeteve juridike. Mbrojtja kushtetuese e
lirive dhe të drejtave të njeriut përmes gjykatave të rregullta apo gjykatave kushtetuese ka
kontribuar në avancimin e lirive dhe të drejtave kushtetuese, në disiplinimin e autoriteteve
shtetërore dhe përmirësimin e kulturës institucionale për respektimin e këtyre lirive.
Liritë dhe të drejtat e njeriut krahas dimensionit kushtetues nacional gëzojnë njohje të
gjerë edhe përmes akteve ndërkombëtare dhe regjionale për të drejtat e njeriut.
Instrumentet më të rëndësishme të së drejtës ndërkombëtare sikurse Deklarata Universale
për të Drejtat e Njeriut; Konventa për të Drejtat e Fëmijës; Pakti Ndërkombëtar për të
Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave
të Diskriminimit Racor; Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj
Gruas etj. i kanë dhënë këtyre të drejtave një njohje universale. Konventa Evropiane për të
Drejtat e Njeriut është ratifikuar nga 47 shtete anëtare të Këshillit të Evropës, e cila përmes
rolit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka avancuar në mënyrë të
pakrahasueshme mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në një terren supra-nacional.
Kushtetuta zvicerane i ka kushtuar vëmendje të veçantë afirmimit të lirive dhe të drejtave
kushtetuese në demokracinë kushtetuese. Kapitulli 2 i Kushtetutës përbën një katalog të
zgjeruar të lirive dhe të drejtave fundamentale dhe përfshin të drejtat individuale, liritë dhe
të drejtat politike dhe të drejtat sociale dhe ekonomike. Kushtetuta në mënyrë të prerë ka
përcaktuar se të drejtat themelore duhet të respektohen në të gjithë sistemin juridik dhe
kushdo që vepron në emër të shtetit është i detyruar nga të drejtat themelore dhe të siguroj
zbatimin e zbatimin e tyre.45
Për të parandaluar arbitrariten e autoriteteve publike, Kushtetuta ka vendosur disa parime
kushtetuese për sa i takon vënies së kufizimeve në ushtrimin e lirive dhe të drejtave
kushtetuese. Sipas kësaj kushtetuese kufizimet në të drejtat themelore duhet gjithmonë të
45

Kushtetuta e Zvicrës, neni 35.
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kenë një bazë ligjore. Ky kriter është standard logjik i shtetit të së drejtës dhe njëherit ndër
kriteret themelore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me rastin e vlerësimit të
ligjshmërisë së ndërhyrjes nga shtetet anëtare. Sërish nga ndikimi i politikës
jurisprudenciale të GJEDNJ-së, Kushtetuta ka përcaktuar se kufizimet në të drejtat
themelore duhet të justifikohen në interesin publik – pra duhet të ndjekin një qëllim
legjitim, duhet të jenë proporcionale dhe nuk mund të prishin esencën e drejtës që
garantohet. Për qëllime të krahasimit, edhe Kushtetuta e Kosovës në nenin 55 të saj në
mënyrë të ngjashme ka përcaktuar se kufizimi i lirive dhe të drejtave themelore mund të
bëhet vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një shoqëri të hapur dhe
demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi, dhe se kufizimi nuk bën
të mohojë kurrsesi esencën e së drejtës së garantuar.46
1. Të drejtat individuale
Në pjesën vijuese të këtij udhëzuesi do të paraqitet një përshkrim i shkurtër i disa nga lirive
dhe të drejtave individuale të garantuara me kushtetutën federale dhe me Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Gjatë këtij shtjellimi teorik një vëmendje e veçantë do ti
kushtohet praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastet që
kanë përfshirë Zvicrën si shtet anëtar.
a) E drejta e dinjitetit
Kushtetuta federale në nenin 7 garanton të drejtën e dinjitetit të njeriut duke përcaktuar
se “dinjiteti njerëzor duhet të respektohet dhe të mbrohet”. Njohja kushtetuese e së drejtës
së dinjitetit të njeriut synon “mbrojtjen e vlerës së natyrshme, supreme dhe të
patjetërsueshme të qenieve njerëzore” dhe për këtë arsye konsiderohet si themel i të gjitha
lirive dhe të drejtave të njeriut. 47 Siç ka argumentuar Gjykata Kushtetuese Federale në
Gjermani në rastin e quajtur Aborti 1 (1975) “aty ku ekziston jeta njerëzore, dinjiteti njerëzor
është i pranishëm; nuk është vendimtare që bartësi i këtij dinjiteti të jetë vetë i vetëdijshëm
për të dhe të dijë personalisht se si ta ruajë atë. Aftësitë potenciale të pranishme në qenie
njerëzore që nga fillimi mjaftojnë për të vendosur dinjitetin njerëzor”. E drejta e dinjitetit
në mënyrë të tërthortë garantohet edhe me Protokollin 13 të KEDNJ-së lidhur me heqjen e
dënimit me vdekje në çdo rrethanë, i cili në pjesën hyrëse shprehet se “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”. E drejta e dinjitetit garantohet edhe me nenin 23 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

46

Kushtetuta e Kosovës, neni 55.
Matthias Mahlmann, Human dignity and autonomy in modern constitutional orders në Oxford Handbook
of Comparative Constitutional Law (OUP Press, 2012) 370.
47
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b) Barazia para ligjit
Duke patur parasysh diversitetin e shprehur etnik, gjuhësor dhe fetar të Konfederatës
zvicerane, respektimi i barazisë para ligjit dhe mbrojtja juridike nga diskriminimi janë
jetike për funksionimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës. E drejta e barazisë para ligjit
është siguruar përmes nenit 8 të Kushtetutës, i cili përcakton se
“çdo person është i barabartë para ligjit. Asnjë person nuk mund të diskriminohet,
veçanërisht në bazë të origjinës, racës, gjinisë, moshës, gjuhës, pozitës shoqërore,
mënyrës së jetesës, bindjeve fetare, ideologjike ose politike ose për shkak të aftësisë
së kufizuar fizike, mendore ose psikike”.
Edhe KEDNJ në nenin 14 ka përcaktuar se:
“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”.
Është interesant se për dallim nga KEDNJ, kushtetuta federale ka përcaktuar edhe aftësinë
e kufizuar fizike si rrethanë për përjashtimin e çfarëdo diskriminimi edhe pse në praktikën
gjyqësore të GJEDNJ-së në rastin Glor k. Zvicrës (2009), Gjykata Evropiane për të Drejtat e
Njeriut ishte shprehur se Zvicra kishte diskriminuar në mënyrë të paligjshme z.Glor duke
e refuzuar për shërbimin ushtarak për shkak të aftësisë së kufizuar por duke kushtëzuar
pagimin e tatimit për mos kryerjen e shërbimit ushtarak.
c) E drejta në jetë, liria e lëvizjes, e drejta e integritetit personal dhe ndalimi i
torturës
Neni 10 i Kushtetutës Federale përfshin katër të drejta fundamentale dhe atë të drejtën në
jetë, të drejtën e integritetit personal, lirinë e lëvizjes dhe ndalimin e torturës. Sipas nenit
10 para. 1 të Kushtetutës, çdo person ka të drejtën në jetë dhe dënimi me vdekje është i
ndaluar. Për qëllime krahasimi, është interesant të përmendet fakti se edhe Kushtetuta e
Kosovës në nenin 25 ka zbatuar në strukturë dhe përmbajtje të njëjtën logjikë sa i përket të
drejtës në jetë. Natyrisht, edhe në këtë rast, ndikimi i KEDNJ-së është evident. Sipas
Protokollit nr. 6 dhe 13 të Konventës Evropiane, shtetet kanë marrë përsipër detyrimin për
respektimin e ndalimit të dënimit me vdekje në çdo rrethanë.
E drejta e respektimit të integritetit fizik dhe psikik garantohet përmes nenit 10 parag. 2
dhe kryesisht përfshin të drejtën e individit që të marrë vendime lidhur me reprodukimin;
të drejtën që të ketë kontroll mbi trupin e saj/tij në pajtim me ligjin; të drejtën që të mos i
nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të tij/saj dhe të drejtën që të mos marrë
pjesë në eksperimente mjekësore pa pëlqimin paraprak të saj/tij.
21 | P a g e

Neni 10, paragrafi 3 Kushtetutës Federale ndalon torturën dhe çdo formë tjetër të trajtimit
ose ndëshkimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. Kjo e drejtë bën pjesë në grupin e të
drejtave “absolute” kufizimi i së cilës është i ndaluar në çdo rrethanë. Edhe Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut në nenin 3 përcakton se “askush nuk mund t’i
nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese”. GEDNJ ka
shqyrtuar disa herë kërkesa të palëve lidhur me mos-respektimin e nenit 3 të Konventës
(ndalimi i torturës) nga ana e autoriteteve zvicerane. Në çështjen nëse dëbimi i ankuesit në
Iran përbënte shkelje të nenit 3 të Konventës, GjEDNJ ishte shprehur në rastin A. kundër
Zvicrës se kërkuesi ishte shqyrtuar personalisht nga autoritetet vendase lidhur me
konvertimin e tij në krishterim, kërkesa e tij ishte shqyrtuar në dy nivele të juridiksionit në
dy grupe procedimesh dhe nuk kishte indikacione se këto procedura kishin të meta
procedurale. Andaj Gjykata u deklarua se nuk kishte parë ndonjë arsye për të konsideruar
që vlerësimi i bërë nga autoritetet vendore ishte i pamjaftueshëm dhe erdhi në përfundimin
se dëbimi i ankuesit në Iran nuk do të shkaktonte shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës.48
Ndërkaq në rastin M.O. kundër Zvicrës (që kishte të bënte me ankesën e parashtruar nga
një azilkërkues i Eritresë se ai do të ishte në rrezik për keqtrajtim nëse do të deportohej nga
Zvicra në vendin e origjinës), GJEDNJ njëzëri vendosi se nuk do të kishte shkelje të nenit 3
(ndalimi i torturës) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nëse urdhri i dëbimit
kundër aplikantit do të zbatohej. Gjykata u deklarua se nuk ka pasur përmbajtje të
konsiderueshme për të besuar se rrethanat e personale të z. M.O. do ta ekspozonin atë në
një situatë të rrezikut real çnjerëzor ose trajtimit degradues nëse z. M.O. do të ri-vendosej
në Eritrea. 49
d) Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve dhe e drejta për ndihmë financiare sipas
nevojës
Kushtetuta Federale në 11 ka përcaktuar të drejta të veçanta kushtetuese për fëmijët dhe të
rinjtë për të mbrojtur integritetin e tyre dhe për të inkurajuar zhvillimit e tyre. Për më tepër,
Kushtetuta Federale ka përcaktuar edhe të drejtën kushtetuese ndihmës shtetërore për
personat në nevojë dhe të paaftë për të mbajtur veten. Sipas nenit 11 të Kushtetutës personat
në nevojë kanë të drejtën e ndihmës dhe të kujdesit, si dhe mjeteve financiare të nevojshme
për një standard të denjë jetese. E drejta për të siguruar asistencë financiare nga shteti ka
për qëllim garantimin e një jete të dinjitetshme dhe përfshin sigurimin e shumës së caktuar
financiare për të mbuluar nevojat themelore. Në anën tjetër, Kushtetuta e Kosovës nuk
garanton në mënyrë të veçantë të drejtën kushtetuese të personave më nevojë për të
siguruar asistencë financiare nga organet e republikës.

48
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A v Switzerland [2017] ECHR (no. 60342/16).
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e) Liria e shprehjes, besimit dhe mediave
Kushtetuta Federale garanton lirinë e fesë dhe ndërgjegjes duke i garantuar secilit të drejtën
të zgjedhë lirisht fenë ose bindjet filozofike dhe t'i manifestoj ato vetëm ose në bashkësi me
të tjerët. Për më tepër, Kushtetuta garanton edhe të drejtën e secilit individ që ti bashkohet
ose t'i përkasë një bashkësie fetare dhe të ndjekë mësimet fetare. 50 Krahas lirisë së fesë,
Kushtetuta Federale garanton edhe lirinë e shprehjes duke përcaktuar se secili gëzon të
drejtën e mbajtjes, shprehjes dhe bartjes së mendimeve kurse format e censurës janë të
ndauara.51 Megjithatë, në rastin Perinçek kundër Zvicrës, GjEDNJ kishte vendosur se
dënimi penal i aplikantit nga gjykatat zvicerane lidhur me mohimet publike të gjenocidit
në Armeni përbënte shkelje të nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 52
GjEDNJ kishte theksuar se “nuk kishte detyrim të së drejtës ndërkombëtare për Zvicrën për
të kriminalizuar deklarata të tilla” dhe se gjykatat zvicerane duket sikur kanë censuruar
aplikantin thjesht për të shprehur një opinion që dallonte nga opinionet e vendosura në
Zvicër.53
f) Mbrojtja kundër dëbimit, ekstradimit dhe depërtimit
Kushtetuta Federale ka përcaktuar se shtetasit zviceranë nuk mund të dëbohen nga Zvicra
dhe mund të ekstradohen tek një autoritet të huaj vetëm me pëlqimin e tyre.54 Një standard
i ngjashëm rreth ekstradimit është përcaktuar edhe me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës e cila në nenin 35 ka përcaktuar se “shtetasit e Republikës së Kosovës nuk mund
të ekstradohen nga Kosova kundër vullnetit të tyre, me përjashtim të rasteve kur me ligj
dhe marrëveshjet ndërkombëtare është përcaktuar ndryshe”. Kushtetuta Federale më tej
ka saktësuar se “refugjatët nuk mund të dëbohen ose të ekstradohen në një shtet në të cilin
do të përndiqen” dhe se “asnjë person nuk mund të deportohet në një shtet në të cilin
përballen me kërcënimin e torturës ose ndonjë forme tjetër të trajtimit ose dënimit mizor
apo çnjerëzor”. Ky standard është vërtetuar edhe me disa vendime të fundi të GjEDNJ-së
në raport me autoritetet zvicerane sikurse p.sh në rastin A.A. kundër Zvicrës ku Gjykata
Evropiane konsideroi se dëbimi nga autoritetet zvicerane në Sudan i kundërshtarit politik
të një profili jo të lartë të qeverisë sudaneze do të rrezikonte trajtim çnjerëzor ose degradues
në kundërshtim me nenin 3.55
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2. Garancitë procedural
Nenet 29 dhe 30 të Kushtetutës ofrojnë garanci kushtetuese të së drejtës për gjykim të
drejtë. Në këtë kuptim secilit i garantohet e drejta e trajtimit të barabartë në procedura
gjyqësore dhe administrative dhe e drejta që çështjet e tyre të vendosen brenda një kohe të
arsyeshme. Duke ndjekur përmbajtjen e nenit 6 të Konventës Evropiane, Kushtetuta ka
përcaktuar se
“çdo person, çështja e të cilit bie për t'u gjykuar në mënyrë gjyqësore, ka të drejtën
që çështja e tyre të dëgjohet nga një gjykatë e formuar sipas ligjit, kompetente, e
pavarur dhe e paanshme. Gjykatat ad hoc janë të ndaluara”.
Për më tepër, Kushtetuta siguron të drejtën e ofrimit të ndihmës juridike falas duke
përcaktuar se secili që nuk ka mjete të mjaftueshme ka të drejtën e këshillave dhe ndihmës
juridike falas përveç nëse rastet e tyre duket se nuk kanë perspektivë për sukses.
3. Objektivat sociale
Ndër qëllimet e të drejtave socio-ekonomike është sigurimi i mbrojtjes së dinjitetit, dhe
mirëqenies së individëve duke garantuar të drejtat e mbështetura nga shteti në shërbime
publike, kujdes shëndetësor, strehim, kushte të duhura të punës etj.56 Por derisa qëllimi
për të garantuar të drejtat socio-ekonomike është sigurimi i një mirëqenie minimale
ekonomike, kundërshtimet ndaj konstitucionalizimit të të drejtave socio-ekonomike
kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e kapaciteteve shtetërore për të siguruar një nivel
adekuat të zbatimit të këtyre të drejtave.57
Kushtetuta Federale i ka dedikuar një kapitull të veçantë të titulluar “objektivat sociale”
duke nënvizuar rëndësinë që autoritetet federale dhe kantonale duhet ti kushtojnë
sigurimit të mirëqenies sociale dhe ekonomike të individëve. Duke konkretizuar
përgjegjësitë kushtetuese të federatës dhe të kantoneve, neni 41 i Kushtetutës Federale
manifeston veçoritë sociale të konfederatës zvicerane duke përcaktuar se Konfederata dhe
kantonet, krahas përgjegjësisë personale dhe iniciativës private të secilit individ, do të
përpiqen të sigurojnë që
- çdo person ka qasje në sigurimet shoqërore;
- çdo person të ketë qasje në kujdesin shëndetësor;
- që familjet të mbrohen dhe inkurajohen si komunitete të të rriturve dhe fëmijëve;
- çdo person i aftë për punë mund të fitojë jetesën duke punuar në kushte të drejta;
- çdo person që kërkon strehim për veten dhe familjen e tyre mund të gjejë strehim
të përshtatshëm me kushte të arsyeshme;
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- fëmijët dhe të rinjtë, si dhe personat me moshë të punësuar mund të marrin një
arsimim dhe t'i nënshtrohen trajnimit bazë dhe të avancuar në përputhje me aftësitë
e tyre;
- fëmijët dhe të rinjtë inkurajohen që të zhvillohen në njerëz të pavarur dhe të
përgjegjshëm në aspekt social dhe të mbështeten në integrimin e tyre social,
kulturor dhe politik.
Kushtetuta Federale shkon më tej duke përcaktuar se “konfederata dhe kantonet do të
përpiqen të sigurojnë që çdo person të jetë i mbrojtur nga pasojat ekonomike të pleqërisë,
invaliditetit, sëmundjes, aksidentit, papunësisë, lindjes, nga të mbeturi jetim apo i vejë”.
4. Mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm
Kushtetuta Federale ofron garanci të larta kushtetuese lidhur me mbrojtjen e mjedisit,
planifikimit hapësinor dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Një pjesë e këtyre standardeve
kushtetuese mjedisore janë edhe pasojë e iniciativave popullore për mbrojtjen e mjedisit
dhe planifikimit hapësinor si p.sh. iniciativa popullore federale "për mbrojtjen e zonave
alpine kundër trafikut transit" (1994), "për moratorium në prodhimin e organizmave
gjenetikisht të modifikuar"(2005) si dhe iniciativa popullore federale "për t'i dhënë fund
ndërtimit të shtëpive të dyta" ("iniciativa Franz Weber, 2012).
Kushtetuta Federale i ka kushtuar një rëndësi të veçantë planifikimit hapësinor. Sipas
Kushtetutës Federale “Konfederata dhe kantonet do të përpiqen të arrijnë një marrëdhënie
të balancuar dhe të qëndrueshme midis natyrës dhe kapacitetit të saj për të ri përtëritur
veten dhe kërkesat e vendosura në të nga popullsia”. 58 Duke qenë se mbrojtja e mjedisit
është ngushtë e lidhur me planifikim adekuat hapësinor, Kushtetuta Federale ka përcaktuar
se organet federale do të përcaktojë parimet për planifikimin hapësinor dhe këto parime
do të jenë të detyrueshme për kantonet për të siguruar shfrytëzimin e duhur dhe ekonomik
të tokës.59
Si pjesë e përpjekjeve për të shfrytëzuar në mënyrë të qëndrueshme ujin, pyjet dhe
mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, Kushtetuta Federale bën pjesë në grupin e atyre
kushtetutave që ka përcaktuar detyrime kushtetuese për autoritetet federale, kantonale
dhe komunale në mbrojtjen e këtyre vlerave fundamentale për zhvillimin e qëndrueshëm.
Kushtetuta Federale i ka dhënë organeve federale të drejtën që brenda fushëveprimit të
kompetencave të tyre të sigurojnë mbrojtjen e burimeve ujore dhe mbrojtjen kundër
efekteve të dëmshme të ujit.60 Krahas mbrojtjes së ujit, Kushtetuta Federale ka autorizuar
organet federale që të sigurojnë mbrojtjen e pyjeve dhe përmes masave legjislative dhe
institucionale të sigurohet mbrojtja e tyre.61

58

Kushtetuta e Zvicrës, Neni 73
Ibid. neni 75
60
Ibid. neni 76
61
Ibid. neni 77
59

25 | P a g e

Për qëllime të parandalimit të shkaktimit të efekteve negative mjedisore më rajonin e
Alpeve, Kushtetuta ka përcaktuar disa kufijtë të transportin e mallrave në rajonin e alpeve
duke përcaktuar se “Konfederata do të mbrojë rajonin e alpeve nga efektet negative të
trafikut transit” përmes kufizimit të shqetësimeve të shkaktuara nga trafiku transit në një
nivel që nuk është i dëmshëm për njerëzit, kafshët dhe bimët ose habitatet e tyre”. 62
Në kuadër të masave institucionale për të optimizuar shfrytëzimin e energjisë së
ripërtritshme Kushtetuta Federale ka përcaktuar se “Konfederata do të vendosë parime mbi
përdorimin e burimeve lokale dhe të ripërtëritshme të energjisë dhe në përdorimin
ekonomik dhe efikas të energjisë” si dhe do të miratoj legjislacion adekuat lidhur me
përdorimin e energjisë nga instalimet, mjetet dhe pajisjet, përfshirë inkurajimin e
zhvillimit të teknologjive të energjisë në fushat e kursimit të energjisë dhe burimeve të
ripërtëritshme të energjisë.63
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IX.

Përfundim

Përgjithësisht mund të thuhet se Kushtetuta e Zvicrës përbën një kushtetutë të pastër
evolutive pasi ka ruajtur një pjesë të madhe të trashëgimisë dhe traditës kushtetuese të
vendosura që në shek. 19. Kjo kushtetutë ka përcaktuar një sistem unik të qeverisjes në
raportet e vendosura në mes pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv, duke ju përshtatur
specifikave të natyrës shumë etnike, fetare dhe gjuhësore të shoqërisë zvicerane.
Shumë çështje fundamentale që kjo Kushtetutë ka definuar dhe që kanë të bëjnë kryesisht
me zhvillimin e qëndrueshëm, mbrojtjen e vlerave të natyrës dhe planifikimit hapësinor
mund dhe do të duhej të huazohen përshtatshmërisht në procesin e ndryshimeve
kushtetuese në Kosovë. Një gjë e tillë do të kontribuonte jo vetëm në ndërgjegjësimin
kushtetues të pushtetit qendror dhe lokal për ruajtjen dhe mbrojtjen e këtyre vlerave por
do të ndikonte edhe në hartimin e politikave zhvillimore konform këtyre vlerave
kushtetuese. Në realitet, përvetësimi i këtyre zgjidhjeve kushtetuese sipas modelit zviceran
është tërësisht në frymën e nenit 7 të Kushtetutës së Kosovës, e cila mbrojtjen e mjedisit e
rradhit në kuadër të vlerave themelore të rendit kushtetues kosovar.
Ndonëse neni 7 i Kushtetutës së Kosovës i referohet drejtësisë sociale, kjo komponentë
duhet sforcuar më tej me detyrime konkrete kushtetuese dhe institucionale për të siguruar
zbatim adekuat të barazisë në rastin e Kosovës. Kjo zgjidhje kushtetuese është natyrisht e
mirëseardhur për të siguruar një mirëqenie adekuate për secilin në Kosovë, veçanërisht për
personat në nevojë dhe të paaftë për të mbajtur veten. Siç u theksua më lartë, sipas neni 12
të Kushtetutës Federale, çdo person në nevojë apo i paaftë për të mbajtur veten, gëzon të
drejtën e asistencës shtetërore, si dhe të mjeteve financiare të nevojshme për një standard
jetese të dinjitetëshme.
Përfundimisht, njëra ndër konceptet që duhet të “inkorporohet” me rastin e reformave
kushtetuese në Kosovë është fuqizimi i konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas këtij
koncepti, zhvillimi i qëndrueshëm është zhvillimi që plotëson nevojat e tanishme pa
kompromentuar aftësinë e gjeneratave të ardhshme për të përmbushur nevojat e tyre,
nëpërmjet masave të arsyeshme legjislative që të parandalohet ndotja dhe degradimi
ekologjik. Edhe këtu kushtetuta zvicerane ofron zgjidhje të përshtatshme duke përcaktuar
se pushteti qendror dhe kantonet do të përpiqen të arrijnë një marrëdhënie të balancuar
dhe të qëndrueshme midis natyrës dhe kapacitetit të saj për të ripërtëritur veten.
Në përfundim, siç theksojnë Rosenfeld dhe Sajó lidhur me të ashtuquajturin “transplantim
kushtetues”, në mënyrë që hartuesit e kushtetutës të sigurojnë një përdorim optimal të
materialeve të huaja kushtetuese, fillimisht duhet të familjarizohen me këto materiale për
të vlerësuar se cila do të ishte dobia që do të mund të sjellin referimet e jashtme në procesin
e hartimit kushtetues. Shpresojmë se ky material do të përmbush këtë qëllim për të
avancuar më tej të drejtën kushtetuese të Kosovës në procesin e reformave të mëtejme
kushtetuese.
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